
RIMAS ČERNIUS

2018 m. gruodžio 9 d., sekmadienį, iškilmingai papuošto-
je Jaunimo centro (JC) didžiojoje salėje vyko metinė cent-
ro šventė. Salėje susirinko gražus svečių būrys – net 200 va-
karo dalyvių.  Jų nuotaika buvo puiki, šventiška.  Visi bu -
vo nusiteikę pagarbiai, bet kartu ir džiaugsmingai atšvęs-
ti sėkmingai užsibaigiančius 2018-tuosius JC Čikagoje
veiklos metus.

Tarp svečių – JC istorijos liudininkai

Šventę pradėjo JC tarybos pirmininkas Antanas Ra-
šymas, kuris pasveikino visus atvykusius ir pakvie-
tė Čikagos lituanistinės mokyklos (ČLM) abiturien-

tę Miglę Rupšaitę vesti renginį. Ji pasidžiaugė visais at-
vykusiais, pasveikino garbės svečius ir įvairių organiza-
cijų atstovus. Pranešėja glaustai pristatė JC istoriją. Jo pra-
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Lemonte paminėtas Tilžės akto šimtmetis

Jaunimo centro šventė: lietuvybė čia tebegyvuoja

džia siejama su tėvų jėzuitų atvykimu į Ameriką 1948 me-
tais. Jauna renginio vedėja minėjo įvykius, kurių dauge-
lis jai yra žinomi tik iš pasakojimų ir istorinių dokumentų.
Ji pati dar nebuvo gimusi, kai buvo liejami šio pastato pa-
matai.  Tačiau tarp šventės dalyvių buvo ir vyresnio am-
žiaus žmonių, JC statybos ir kūrimosi liudininkų,  kuriems
M. Rupšaitės papasakota JC istorija sukėlė daug malonių
prisiminimų: Čiurlionio galerijos įkūrimą, paminklo žu-
vusiems už Lietuvos laisvę  pastatymą, Čikagos Aukštes-
niosios lituanistikos mokyklos įsikūrimą ir gyvavimą, ar-
chitekto Jono Muloko stilizuoto Vyčio atidengimą.

– 5 psl.

Lietuvių operos Čikagoje choras koncertuoja Jaunimo centro
šven tėje. Jono Kuprio nuotraukos

Buvęs Lietuvių Fondo valdybos pirmininkas Marius Kasniūnas
sveikina JC tarybos pirmininką Antaną Rašymą.

Šventės akimirka  –  organizatoriai ir rėmėjai su renginio metu apdovanotaisiais bei naujaisiais LŠSI nariais. Ž. Gurauskienės nuotr.

ŽIVILĖ GURAUSKIENĖ

Gruodžio 1 dieną Pasaulio lietuvių centre (PLC) įsi-
kūrusioje Lietuvių dailės muziejaus galerijoje „Sie-
la” vyko Tilžės akto 100 metų minėjimo šventė, kurią

rengė Mažosios Lietuvos fondas (MLF) ir draugija, Lietuvos
Respublikos generalinis konsulas Čikagoje, Lietuvos šau-
lių sąjunga išeivijoje, Vydūno jaunimo fondas bei Litua-
nistikos tyrimo centras (LTC). Renginį moderavo MLF ir

draugijos pirmininkas, Ziono lietuvių evangelikų liuteronų
parapijos Čikagoje klebonas, kunigas dr. Valdas Aušra.

Prieš renginį susirinkusieji salėje turėjo galimybę įsi-
gyti Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro Lietuvoje  iš-
leistą Mažosios Lietuvos enciklopediją anglų ir lietuvių kal-
bomis bei kitų leidinių ir apžvelgti eksponuojamus isto-
rinės Mažosios Lietuvos žemėlapius.

–  7 psl.
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G A N Y T O J O  Ž O D I S

KUN. GINTARAS JONIKAS

Pasiekėme Advento laikotarpio vi-
durį, ir šiandien evangelistas Lu-
kas mus įspėja teisingumo ir ly-

gybės klausimais. Evangelistas pri-
mena įvykius, susijusius su Jono
Krikštytojo veika, ir ano meto įvairių
visuomenės sluoksnių žmonių atsi-
vertimą bei Jono Krikštytojo skelbto
krikšto priėmimą. Pranašas Jonas
buvo pakviestas atvykti žmonių, savo
gyvenime besivadovaujančių toli gra-
žu ne teisingumu, ar sąžiningumu.
Jis, Jonas, daugiau nei keistai turėjo at-
rodyti šių žmonių apsuptyje. To meto
aukštuomenės, vadovavimo ir jėgos
struktūros žmonės išnaudojo kitus
mokesčių mokėtojų sąskaita, karei-
viai dažnai naudojo savo brutalią jėgą
ir t.t. Šių dienų krikščionims yra su-
prantama, kad ano meto valdantieji,
grubiai pažeisdami silpnųjų ir piliečių
teises, tikrai turėtų atgailauti. Anų
laikų Judėjų visuomenėje tokia norma
nebuvo plačiai priimtina. Bet užkietė-
jusios širdys nebuvo ir labai laimingos,
todėl jos išgirdo tai, ko negirdėjo. Jono
žodžiai buvo tiesūs, sunkūs, bet gana
įprasti – neperkraukite, pasidalykite
savo pelnu su skurstančiais žmonė-
mis ir neišnaudokite žmonių. Tai dar
vienas, bet labiau vaizdinis būdas – iš-
dėstyti pagrindinius ,,Meilės vienas ki-
tam” reikalavimus. Be Šventosios Dva-
sios veikimo vargu ar Jono Krikštyto-
jo veika būtų vaisinga, tačiau jo pasi-
šventimą tikrai lydėjo ir Šventoji Dva-
sia, ir neįprastas ano meto žmonių
staigus atsivertimas bei gyvenimo
būdo keitimas.

Ką mes matome savo visuomenėje
šiandien? Nagi pasižiūrėkime ir pa-
matysime, kad Kristaus bažnyčios mi-
sija ir žmonių gyvenimo būdas bei fi-
losofija per daugelį šimtmečių mažai te-
pakitusi – 1. Advento metu girdime ke-
letą esminių krikščioniškojo mokymo
elementų liturgijoje (tai, ką anuomet
skelbė Jonas Krikštytojas):

• „Paruoškite kelią Viešpačiui”;

• „Viešpats yra šalia”;
• „Atgailaukite ir tikėkite”;
• „Viešpats vėl ateis teisti gyvųjų

ir mirusiųjų”;
• „Mes turime būti vilties žmonė-

mis”.

2. Kalbant apie artėjančias Kalė-
das, mes aiškiai girdime keletą pa-
grindinių vadovaujančiųjų ir vartoto-
jų pasaulietinių įsitikinimų:

• Partijų principai ir politikavimas
yra svarbiausia (pelninga siaurų in-
teresų grupei ir t.t.);

• Visada skubame patekti į par-
duotuves, bažnyčia ir ypač klausykla –
palauks;

• Mes skrendame į šiltus kraštus
atostogoms, reikia atgaivinti nuvar-
gintus kūnus;

• Žaislai yra tokie brangūs – pasi-
sekė, kad kredito kortelė galiojanti;

• Aš persivalgęs, kaip atsibodo tos
visos „Kalėdų” šventės...

Mąstant apie Adventą taip gra-
žiai prisimenu Nazaretą, Apreiškimo
baziliką, kurioje yra Mergelės Marijos
kambarėlis, būtent čia angelas Gab-
rielius apreiškė svarbiausią žmogaus
egzistencijai žinią – Žodis tapo kūnu ir
gyvena tarp mūsų! Pasaulio Išganyto-
jas Mergelės Marijos sutikimu jos įs čio-
se tapo žmogumi. Čia Advento es mė,
tuomet prasidėjo ilgai laukto Išgany-
tojo gimimo laukimas. Nazareto bazi-
likos erdvėje žmogų pagauna tokia ra-
mybė, toks gerumas, tokia palaima ir
šviesa... nėra jokių blizgučių, jokio
dovanų pirkimo chaoso, jokių pasau-
lietinių atostogų... Ten yra Ji, Dievo
Motina ir Šventoji Dvasia, kuri nu-
žengia ant kiekvieno ten esančio. Ten
supranti, kaip pasaulietine prasme
nežinoma, neryški, nesvarbi mergelė
Dievo malonės dėka tapo svarbiausia
pasaulio moteris, ten supranti, kad
mažiausias, ypač skriaudžiamas žmo-
gus, Dievo yra dar labiau mylimas, ten
jauti ir žinai, kad Dievo meilė ir gai-
lestingumas yra svarbiausios dova-
nos sielai ir humaniškumui, nusiže-

minimui, kuklumui, skaistumui pasi-
reikšti... 

Artėjančios Kalėdos gali tapti
šventos, kai parodome gražiausią ir
nuoširdžiausią rūpestį skurstantiems,
alkaniems, ligotiems, mažiesiems žmo-
nėms. Mus, krikščionis, supa labdaros
organizacijos, ieškančios pagalbos.
Mes žinome, kad Jėzus girdi vargšų
šauksmus, ir jis prisijungia prie kiek-
vienos giedojimo grupės ar skambi-
nančio varpeliu, kurie bando ištiesti
pagalbos ranką, paskleisti Gerosios
Naujienos dvasią – Dievas yra meilė,
Dievas yra kiekviename iš mūsų.

Artėjančios Kalėdos prašo mus
apsvarstyti mūsų sąžiningumą ir nuo-
širdumą. Mes gerai žinome, kad daug
pasaulio žmonių gyvena skurde, daug
žmonių yra karų ištremti iš savo namų,
daug kenčia nuo kriminalinio pasau-
lio besielių žmonių nusikaltimų, daug

parduodamų į įvairias vergijas, dėl
kitų godumo daug žmonių neturi net
vandens ar duonos. Kalėdos yra pri-
minimas ir iššūkis, kurių dvasioje
visi geros valios krikščionys įsiparei-
goja siekio viso pasaulio žmonėms su-
teikti galimybę gyventi oriai, laikytis
žmogaus teisių – švietimas, saugu-
mas, prieglobstis, maistas, vanduo,
užimtumas, laisvė – yra krikčioniškų
vertybių įgyvendinimas, įsipareigoji-
mas. 

Tas, kuris tuoj ateis, yra tas, kuris
gyvens ir mylės pagal šias žmogaus
orumo ir lygybės teises.

Ateik, Viešpatie Jėzau, žemės vai-
ke, Motinos Marijos vaike, Dievo vai-
ke.

Ateik, Kūdiki Jėzau, į mūsų
džiaugsmo ir liūdesio pasaulį. Pasilik
su mumis visada, dabar ir mūsų mir-
ties valandoje. Amen.

Evangelija pagal Luką, 3:10-18

10 Minios jį klausinėjo: „Tai ką gi mums daryti?!” 11 Jis joms sakydavo: „Kas turi dvejus marškinius, tepasi-
dalija su neturinčiu, ir kas turi ko valgyti, tegul taip pat daro”. 

12 Ėjo ir muitininkai krikštytis ir klausė: „Mokytojau, o ką mums daryti?” 13 Jis aiškino jiems: „Nereikalaukite
daugiau, negu jums nustatyta”. 14 Taip pat ir kariai klausinėjo: „O ką mums daryti?” Jis jiems sakė: „Nieko neskriauskite
ir neįdavinėkite dėl pelno, tenkinkitės savo alga”.

15 Stiprėjant žmonių lūkesčiams ir daugeliui pradėjus spėlioti, ar čia kartais ne Mesijas, 16 Jonas visiems kal-
bėjo: „Aš, tiesa, krikštiju jus vandeniu, bet ateina už mane galingesnis, kuriam aš nevertas atrišti kurpių dirželio.
Jisai krikštys jus Šventąja Dvasia ir ugnimi. 17 Jo rankoje vėtyklė: jis išvalys savo kluoną ir surinks kviečius į klė-
tį, o pelus sudegins neužgesinama ugnimi”. 18 Dar daug kitų paraginimų jis davė tautai ir skelbė gerąją naujieną.

Jis atneš mums visa, kas geriausia

Draugo fondas sveikina
Mieli Draugo fondo rėmėjai, skaitytojai

Per pasaulį sklindantis Kalėdų aidas beldžiasi

į mūsų duris.  Minime vieną didžiausią įvykių

Žmonijos istorijoje. Tai paslaptis, iš kurios ištryško

išganymo versmė.

Linkime visiems 

kad žmonės šypsotųsi,

kad saulė žibėtų virš mūsų galvų,

kad lietus nulytų skausmą ir kaltę,

kad niekas ir niekur, ir  niekad, neskriaustų,

kad viskas iš naujo, viskas į gerą,

kad viskas būtų gražu ir miela, 

kad šventas Kūčių vakaras mus visus suartintų ir 

Kalėdų džaugsmas viešpatautų per visus ateinančius metus.

Gausios Dievo palaimos ir malonių Jums linkime per visus metus

Dėkojame visiems Draugo fondo rėmėjams už dosnumą ir nuolatinę

finansinę paramą bei aukas.

Draugo fondo taryba
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Gruodžio 10 dieną Vilniuje, Lietuvos Didžiosios Ku-
nigaikštystės valdovų rūmuose buvo surengtas Kal-
bos vakaras. Jo metu Didžiojoje renesansinėje menėje
buvo įteikta Kalbos premija. 2018-ųjų metų Kalbos pre-
mijos laureate paskelbta JAV etnologė, JAV lietuvių
bendruomenės  veikėja – Elena Bradūnaitė-Aglins-
kienė. 

Žodžio laisvės gynėjos, labdaros organizatorės
Felicijos Bortkevičienės (1873–1945) atminimą
įamžinanti premija skiriama už reikšmingą li-

tuanistinę veiklą, už rūpinimąsi lituanistiniu paveldu
ir jo sklaida Lietuvoje ir užsienyje.

Premiją įteikė ir sveikinimo žodį tarė šios pre-
mijos steigėja, Seimo Lituanistikos tradicijų ir pa-
veldo įprasminimo komisijos pirmininkė Irena De-
gutienė. Jūsų dėmesiui Vitaliaus Zaikausko pa-
rengtas įdomiausias ir informatyviausias šventės da-
lyvių mintis. 

I. Degutienė:
,,Elena Bradūnaitė-Aglinskienė gimė Vokietijo-

je, poeto Kazio Bradūno šeimoje. Vėliau gyveno
Jungtinėse Amerikos Valstijose, jaunystėje įsitrau-
 kė į lietuvių išeivijos kultūrinę ir visuomeninę veik-
lą. Pastaruoju metu E. Bradūnaitė-Aglinskienė gy-
vena ir kultūrinę veiklą tęsia Lietuvoje. Pripažinimo
ir pagarbos yra verti jos lituanistiniai darbai, nu-
veikti tiek išeivijoje, tiek Lietuvoje, išskirtiniai jos
nuopelnai skleidžiant lietuvybės idėjas, žadinant vai-
kų ir jaunimo rūpestį lietuvių kalba ir lietuvių kul-
tūros tradicijomis. 

E. Bradūnaitė-Aglinskienė nuolat susitinka su
Lietuvos mokyklų ir vietos bendruomenėmis, dali-
jasi su jomis išeivijos patirtimis išlaikant gimtąją kal-
bą ir tautos tradicijas. Remdamasi išeivijos pavyzdžiu
ir etnologės įžvalgomis, ji perduoda supratimą, kad
už kalbos, kultūros tęstinumą esame atsakingi mes
patys, lietuviai, tiek išeivijoje, tiek Lietuvoje.

Lituanistika, mūsų parašytas ir pasakytas žodis,
mūsų užrašytas ar iš lūpų į lūpas perduodamas pa-
veldas, visais laikais buvo ir šiandien yra mūsų is-
torijos ir mūsų dabarties dalis. Lietuviškas žodis at-
veda į šiandieną Mažvydą, Donelaitį, Maironį, Vy-
dūną, kurio metus šiemet minime, Vaižgantą, kurio
garbingu vardu pavadinti ateinantys 2019-ieji. Isto-
rija tęsiasi, Lietuvos valstybė gyvena visavertį gy-
venimą, ir lietuviškas žodis, net mums apie tai ne-
susimąstant, tą valstybę tvirtina, telkia ir saugo.            

Nebus klaida pasakyti, kad lietuviškas žodis
mūsų valstybę ir atkūrė. Prisiminkime, iš kur atėjo
lietuvybės idėjos į XIX a. pabaigos – XX a. pradžios
Lietuvą? To paties Rytų okupanto valia iš mūsų buvo
atimtas universitetas, raštas, kaip rašė Antanas Ba-
ranauskas, „Anei rašto, anei druko mum turėt ne-
duoda: / Tegul, sako, bus Lietuva ir tamsi, ir juoda!”
Bet Lietuva neliko nei tamsi, nei juoda. Buvo lietu-
viškai kalbamas „Tėve mūsų” ir skaitomi seni lie-
tuviški elementoriai, buvo knygnešių atnešama
spauda ir lietuviškos daraktorių mokyklos. Iš čia –
Kudirka ir Basanavičius, iš čia – Didysis Vilniaus Sei-
mas ir viena iš jo organizatorių, lietuvybės karė Fe-
licija Bortkevičienė, kurios vardu pavadintą premi-
ją šiandien teikiame. Iš čia – Vasario 16-osios signa-
tarai ir Lietuvos valstybė. Iš mū sų kalbos, iš mūsų

kultūros, iš mūsų tautinės atminties. 
Tokioje pagarbos kalbai šviesoje man didelė

garbė ir didelis džiaugsmas įteikti 2018-ųjų metų
Kalbos premiją nenuilstančiai lietuvybės talkos da-
lyvei Elenai Bradūnaitei. 

Mano karta augo, kai formaliai jau lyg ir
nebuvo lietuviškos spaudos draudimo, tačiau
mes negalėjome skaityti Kazio Bradūno eilė-
raščių, publicistikos, lituanistikos. Negalėjo-
me skaityti už Atlan to parašytų knygų ir
straipsnių. Ir koks buvo džiaugsmas, kai ge-
ležinei uždangai griuvus, į Lietuvą tarsi upė
įsiliejo tai, nuo ko mes buvome prievarta at-
kirsti – mūsų literatūra, istorija, lituanistika. 

Lituanistika, kuriai kartu su kitais mūsų švie-
suliais Elena Bradūnaitė skyrė daugybę savo laiko,
profesinių gabumų ir asmeninių pastangų. Jūsų pa-
stangų dėka lietuvių kalba skambėjo Čikagos ir In-
dianos universitetuose. Jūsų dėka dėmesys litua-
nistikai buvo ir yra skiriamas visoje Amerikoje –
nuo Washingtono iki Hawaii. Bet turbūt svar-
biausia ne tai. Svarbiausia – kad Jūsų ir tokių pa-
sišventėlių, kaip Jūs, dėka lietuvių kalba ir lietu-
vybės dvasia gyvuoja. Ir, tikiu, gyvuos per amžius.
Sveikinu Jus su pelnytu įvertinimu ir linkiu kuo ge-
riausios kloties, saugant visos tautos lobį – lietuvių
kalbą ir lietuvybę!

Laikydama rankoje jai įteiktą atminimo statulėlę –
Kalbos premiją Elena Bradūnaitė-Aglinskienė
kalbėjo: 

Nuoširdžiai dėkoju už man paskirtą Kalbos pre-
miją – esu labai pamaloninta man parodytu dėme-
siu ir labai džiaugiuosi, kad ši premija įamžina Fe-
licijos Bortkevičienės atminimą. Tą asmenybę aš
nuo seno labai gerbiu. 

Premiją aš noriu priimti už savo tėvus, moky-
tojus, kurie mane, gyvenančią Amerikoje, išmokė
lietuvškai kalbėti. Jie mane ir visą mano kartą pra-
turtino. 

Esu be galo dėkinga jiems ir už pasišventimą
ir didelius pasiaukojimus. 

E. Bradūnaitė-Aglinskienė  
2018 metų Kalbos premijos laureatė

Felicija Bortkevičienė-Povickaitė (1873–
1945) – knygnešė, spaudos darbuotoja, visuo-
menės veikėja.

Mokėsi Kauno Marinskaja mergaičių gim-
nazijoje. Už streiko organizavimą iš priešpasku-
tinės klasės pašalinta. 1890 m. baigė Vilniaus mer-
gaičių gimnaziją. Metus studijavo Varšuvoje,
privačiuose slaptuose Moravskos moterų kur-
suose istoriją bei prancūzų kalbą. 

1871–1909 m. apsigyveno Vilniuje ir įsitrau-
kė į visuomeninę veiklą. Išmoko kalbėti ir rašyti
lietuviškai. Vėliau rūpinosi lietuvybės atgaivinimu
ir stiprinimu. Vaidino privačiuose lietuviškuose
spektakliuose, dalyvaudavo ekskursijose po Vil-
niaus apylinkes, prisidėjo platinant „Varpą”,
„Ūkininką”, „Naujienas”, lietuviškas knygas. 

Buvo „Žiburėlio” draugijos pirmininkė, šelpė
gabius studentus, rašytojus. Globojo Kankinių
kasą, šelpė kalinamus 1905–1907 m. revoliuci-
jos dalyvius. Įstojo į Lietuvos demokratų partiją.
Buvo Lietuvos moterų susivienijimo valdyboje.
Nuo 1906 m.„Lietuvos ūkininkas”, „Lietuvos ži-
nios” leidėja. 1915 m. įstojo į Vilniaus masonų ložę
(Lietuva/Litwa) ir tapo pirmąja moterimi masone
Lietuvoje.

1915–1917 m. Sibire ieškojo ištremtų Prūsi-
jos lietuvių. 1917 m. Stokholme dalyvavo Pasaulio
lietuvių konferencijoje.

1918–1939 m. dirbo Moters globos draugi-
joje.

Seimo narė, komisijos, įsteigusios Kalbos premiją, pirmininkė I. Degutienė (k.) ir 2018-ųjų metų premijos laureatė E. Bra-
dūnaitė-Aglinskienė. ELTA/Dainiaus Labučio nuotraukos

Kalbos („Felicijos”) premijos simbolis – skulptūrėlė „Vy-
turys”. Autorė – skulptorė Dalia Matulaitė.     lrs.lt nuotr.
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INGA GREBLIKIENĖ

Nors jau šeštus metus gyvenu
Californijoje, sunku patikėti,
kad Adventą sutinkame po pal-

mėmis, šviečiant saulei žydrame dan-
guje. Ir kad per Kalėdas nesninga ir tik-
rai nereikės užkurti židinio, kad Kalėdų
Senelis galėtų sušilti. Kol visi karštli-
giškai ruošiasi Kalėdoms, kiekvieną
dieną, lyg maldą, perskaitau nuostabų
Henriko Radausko eilėraštį „Elegan-
tiškai sninga”, ir pasidaro gera ir
ramu…. 

Šiandien virš miesto elegantiškai
sninga.

Barsto žiema konfeti.
Medžiai po sniegu laimingi, lai-

mingi
Skęsta tylioj užmaršty.
Leidžias nuo debesio snaigė nuste-

busi.
Miestą apgaubia bežadė tyla.
Ak, pamiršau, kad štai šitaip nuo

seno
Rudenį keičia žiema.

Redaktorius Amandas Ragauskas

VA K A R I S

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
773-847-7747 * www.mutualfederalbank.com

Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sąskaitos

tą mišrainę, grybų salotas, kelių rūšių
silkę, lašišą. O jau keptos duonos su
česnaku skanumas! Bernardo Braz-
džionio  lituanistinės mokyklos iždi-
ninkė Rūta Stecher visus vaišino bur-
noje tirpstančiais žagarėliais, tikru
kvepiančiu obuolių pyragu. O kur dar
kiti skanumai – kisielius, punšas ir
karštas vynas...

Šventę pradėjome Bernardo Braz-
džionio lituanistinės mokyklos, atkū-
 rusios savo gyvavimą prieš metus, ma-
žųjų mokinių pasirodymu. Smagiai
visus nuteikė trimečių Austėjos ir Do-
minyko pasirodymas, kai kartu su
savo mokytoja Une Greblikaite jie dek-
lamavo eilėraštį „Mano batai buvo
du”. Mat pasirodymo metu tarp dek-
lamuotojų dar vyko ir kova dėl mik-
rofono. Bet Dominykas nutarė užbaigti
eilėraštį savaip, vyriškai…O vyresnės
mokinės Lelija, Greta, Olivia (mokytoja
Lina Jankus) bei prie jų netikėtai pri-
sijungęs Jonukas dainavo dainelę „Bo-
ružėlė septyntaškė”, paskui visai salei
pritariant, vaikai traukė dainas apie
Kalėdas.

Po to, aišku, atėjo ir Kalėdų Sene-
lis, kuris visiems vaikams turėjo do-
vanėlių. Jis kiekvieną pakalbino, dar
eilėraščių ir dainelių iš mažųjų išgir-
do, tėvelius palinksmino, ir mobiliu te-
lefonu atsiliepęs, išlėkė pas kitus vai-
kučius. 

Smagu, kad jau treti metai tuo
Kalėdų Seneliu „dirba” mokslininkas
Dainius Mačikėnas. Jis pažįsta ben-
druomenės vaikučius,  o ir šiems atro -
do, kad tas pats tikras „lietuviškas” Ka-
lėdų Senis kasmet pas juos atkeliauja. 

Tad nors ir simboliškai, tačiau
visi pabūname kartu, sukalbame mal-
dą, pabendraujame, palaikome savo
tautos tradicijas. Ir dar kasmet tradi-
ciškai padarome bendrą nuotrauką,

Kūčias ir Kalėdas San Diego lietuviai atšventė iš anksto

Štai mes – negausi, bet vieninga San Diego lietuvių bendruomenė. D. Mačikėno nuotr.

Tradiciniai Kūčių valgiai – šviečiant saulei ir
prisimenant sniegingas Lietuvos žiemas.

Ir dar maloniau nuteikia, kad to-
kiame nutolusiame nuo Lietuvos kam-
pelyje, kaip San Diego, gyvuoja, nors ir
negausi (vis lyginu su Rytų Pakrantės
bendruomenėmis), bet šauni lietuvių
bendruomenė,  kartu sutinkanti visas
didžiąsias mūsų šventes. 

Mes pirmieji pasveikinome Lie-
tuvą 100-mečio proga, turbūt šiemet
pirmieji susirinkome kartu atšvęsti lie-
tuviškų Kūčių. Taip, gal kiek ir per
anksti, bet visi kartu susirinkę sukal-
bėjome lietuvišką maldą ir laužėme ka-
lėdaičius, prisiminėme tradicijas, bu-
vome kartu. 

Ir kiek daug darbo organizuojant
buvo įdėta – San Diego Lietuvių Ben-
druomenės iždininkė  Aušra Vabalie-
nė ir šaunioji Eglė Kristina Kazlauskas
dirbo viso mėnesį – kviesdamos, or-
ganizuodamos, puošdamos salę. Be-
veik visos bendruomenės moterys ga-
mino lietuviškus kūčių valgius – bal-

kuri ateinančiais metais papuoš inter-
netinį „San Diego lietuviai” puslapį. 

Tradicijos gyvuoja!  Nuoširdžiau-
siai sveikiname visus lietuvius, kurie

dar tik susirinks kartu su šeimos ar
bendruomenės nariais į kalėdines
šventes. Su artėjančiomis šv. Kalėdo-
mis! Šilčiausi linkėjimai iš San Diego!

Kūčių ir Kalėdų šventinė vakarienė – proga susirinkti, ne tik susikaupti, bet pasikalbėti,
pasidžiaugti. 

Mažieji B. Brazdžionio lituanistinės mokyklos mokinukai padainavo lietuviškų dainelių.
I. Greblikienės nuotraukos
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Atkelta iš 1 psl.
Šventės dalyvius pasveikino Lietuvos Respub-

likos generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas Be-
kešius. Jis išreiškė pagarbą tiems, kurie prisimena
JC praleistas savo jaunystės dienas, kartu pasi-
džiaugė matydamas tarp svečių ir jaunų veidų.
Konsulas pabrėžė, kad svarbu ne tik prisiminti
praeitį, bet taipogi reikia žvelgti į ateitį, į jaunąją kar-
tą, skatinti joje pasididžiavimą savo lietuviškumu.
Konsulas akcentavo vienybės svarbą, pateikdamas
airių, lenkų ir ukrainiečių (,,kaip kumštis”) vie-
ningumo pavyzdį.  ,,Mūsų vienybė turi būti reali, ne
tik deklaratyvi”, – sakė M. Bekešius.

Sveikinimo žodį tarė buvęs Lietuvių Fondo (LF)
valdybos pirmininkas Marius Kasniūnas.   Jis pri-
siminė JC praleistą jaunystę, sakydamas: ,,Aš čia už-
augau.”  Kalbėtojas pasidžiaugė, kad LF remia cent-
rą, ir ragino visus tapti šio Fondo nariais, o tuo pa-
čiu prisidėti prie šios paramos.  Praėjusį pavasarį LF
JC paskyrė 20 000 dol. paramą, o metinės vakarienės
proga – papildomą 10 000 dol.  Tad, 2018 metais Fon-
das JC parėmė 30 000 dol. suma. Minėtą papildomą
10 000 dol. čekį M. Kasniūnas įteikė A. Rašymui.

Jaunimo centro šventė: lietuvybė čia tebegyvuoja
Šventės vedėja Miglė Rupšaitė ir JC tarybos pirmininkas Antanas Rašymas.

Jono Kuprio nuotraukos
Daina susikabinus rankomis (iš k.): Linas Gylys, Artūras Žilys, Marius Kasniūnas, Mant vy -
das Bekešius.

Jaunimo centro taryba: Antanas Rašymas, Nelia Paulauskaitė, Viktorija Šileika, dr. Audrius Plioplys, Vida Rupšienė,
Mil  da Šatienė, dr. Robertas Vitas, Kristina Lapienytė, Daiva Petersonaitė ir Mindaugas Bielskus.  

Centras  – lietuvybės Čikagoje dalis

Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos direk-
torius kunigas Algis Baniulis, atstovaudamas JC įkū-
rusiems jėzuitams, perskaitė Lietuvos ir Latvijos jė-
zuitų provincijos provincijolo, tėvo Vidmanto Šim-
kūno SJ sveikinimą. Provincijolo sveikinime pri-
menama, kad 2019 metai yra jėzuitų misijos Lietuvoje
450 metų sukaktis. LR Seimas 2019-tuosius metus pa-
skelbė Jėzuitų misijos Lietuvoje metais. Įdomu, kad
Čikagos JC koplyčios fasade yra rel-
jefinė skulptūra, vaizduojanti jėzuitų
atvykimą į Lietuvą. Kun. A. Baniulis
taipogi pasidžiaugė, kad gruodžio 1 d.
Lietuvoje buvo įšventintas naujas jė-
zuitas-kunigas Eugenijus Puzynia, ku-
ris netrukus atvyks į Ameriką ir kar-
tu darbuosis Palaimintojo Jurgio Ma-
tulaičio misijoje.

JC pasveikino Vesta Valuckaitė,
JAV Lietuvių Bendruomenės Vidurio
vakarų apygardos pirmininkė, ir Či-
kagos lituanistinės mokyklos vedėja
Vida Rupšienė. Ji savo kalboje pasi-
džiaugė, kad mokykla JC veikia jau 28
metus.  Šiuo metu mokyklą lanko be-
veik 200  mokinių, o joje dirba 50 dar-
buotojų. Šventės vedėja M. Rupšaitė
perskaitė atsiųstą Lietuvos Respubli-
kos ambasadoriaus JAV ir Meksikai
Rolando Kriščiūno sveikinimą.

Koncertas pakylėjo sielas

Meninę programą atliko Lietuvių operos Čika-
goje choras, kuriam dirigavo Giedrė Kazakauskaitė-
Martin. Fortepijonu akompanavo Lisa Kristina.
Choristai padainavo dešimt dainų. Jų balsai skam-
bėjo sklandžiai ir maloniai. Choro pasirodymą pa-
pildė solistai. Dainą ,,Gimtinė” atliko duetas – Gili-
ja Krūmaitienė ir Danguolė Žibkutė-Pažemeckienė.
,,Vilijos dainą” iš kompozitoriaus Franz Lehar ope-
retės ,,Linksmoji našlė” atliko operos solistė Nida Gri-
galavičiūtė, jai pritarė Lietuvių operos choras.  So-
listė N. Grigalavičiūtė su choru taipogi atliko links-
mą dainą ,,Kregždutės” ir kvietė šventės dalyvius dai-

Solistė Nida Grigalavičiūtė ir Lietuvių operos Čikagoje
cho ras.  

nuoti kartu.  Gražiai nuskambėjo choro dainos ,,Kur
giria žaliuoja” ir ,,Ąžuolėli šimtašaki”.  O Vytauto
Kernagio daina ,,Baltas paukštis”, be abejonės, dau-
geliui buvo malonus buvusios Dainų šventės Či-
kagoje prisiminimas. Buvo pareklamuotas būsimas
lietuviškas miuziklas – ,,Šnekučiai”, kurį stato Lie-
tuvių opera ir žada parodyti  2019 m. vasario 10 d.
Carl Sandburg gimnazijos salėje, esančioje Orland
Park priemiestyje.  Choras ir solistas Martynas Ma-
tutis padainavo šio miuziklo finalą. Koncerto pa-

baigoje nuskambėjo Vytauto Kernagio ,,Mūsų die-
nos kaip šventė”, prie šios dainos prisijungė ir šven-
tės dalyvių balsai.

Pagerbti 
JC darbščiausieji

Vakarienės metu netrūko jaudinančių aki-
mirkų.  A. Rašymas pagerbė buvusias JC tarybos
pirmininkes – Marytę Utz ir Neringą Aleksonis,
joms įteikdamas gėlių puokštes. Gėlių puokšte
buvo pagerbta ir šventėje dalyvaujanti menininkė
Ada Sutkuvienė, kuri 1959 m. sukūrė įspūdingą vit-
ražą ,,Eglė, žalčių karalienė”.  Vitražas, kuris puo-
šia centro kavinę, šįmet buvo atnaujintas. Fotografo
Jono Kuprio daryta vitražo nuotrauka puošė šven-
tinės vakarienės programos lankstinuko viršelį.
Renginio dalyviai buvo pakviesti tylos minute pa-
gerbti 2018 m. amžinybėn iškeliavusius JC gera-
darius a.a. Antaną Paužuolį ir a.a. Vaclovą Momkų.

Tėvui Lukui Laniauskui SJ sukalbėjus maldą,
visi vaišinosi skaniais ,,Lithuanian Plaza Deli” pa-
ruoštais patiekalais.  Vaišėms pasibaigus, A. Ra-
šymas į sceną pakvietė visus dabartinės JC tarybos
narius ir kiekvienam įteikė dovanėlę. Valdybą su-
daro šie nariai:  Nelia Paulauskaitė, Viktorija Ši-
leika, Milda Šatienė, Daiva Petersonaitė,  dr. Rober -
tas Vitas, Kristina Lapienytė, dr. Audrius Plioplys,
Mindaugas Bielskus ir Vida Rupšienė.

Žinome, kad daug lietuvių paliko Čikagą, išsi-
kėlė į įvairius priemiesčius ir daug jų yra susibū-
rę apie Lemonte veikiantį Pasaulio lietuvių centrą.
Tačiau šis renginys parodė, kad JC Čikagoje dar gy-
vuoja, jis tebėra svarbus lietuviškumo židinys ir
jame tebevyksta lietuviška veikla. 

Šventės dalyvius akordeonu linksmina Algirdas Razumas.  



mišką formą, natūralius, šiltus
šeimyninius momentus.

Keramikos specialybėje pasirodė dvi menininkės.
Marytė Meškauskaitė jau seniai yra tapusi molio
technikos eksperte. Jos sugebėjimas molį suvaldyti
dubenėlių ir vazų formose yra nuostabus. Sunku su-
silaikyti nepalietus jų absoliučiai tobulo paviršiaus.
Viktutės Siliūnienės talentas reiškiasi ne vienoje dai-
liojo meno srityje. Jos keramikinės vazos – naujo-
viškos, originalių formų ir skirtingos apdailos. Sėk-
mės siekti toliau, vis naujų idėjų!

Juvelyrikos menininkių stalai pritraukė daug
žiūrovų. Jų sukurti papuošalai buvo originalūs,
kitoniški, nei įprasta matyti parduotuvėse. Živilė

Jonikienė rodė įspūdingus vario ir akrilikos, o Lai-
ma Trinkūnienė – medžio ir vario kūrinius. Ne vie-
na apsilankiusi čia rado sau unikalią kalėdinę do-
vaną.

Živilė Vaitkienė atstovavo tautodailei. Ji, iš mei-
lės audimui išstudijavusi šį meną nuo siūlų paruo-
šimo, verpimo ir dažymo, parodė savo sukurtų spal-
vų siūlais austus audinius, šalikus. Juose raštų ne-
buvo, bet jų spalvos buvo nuostabios su retai mato-
mais švelniais atspalviais ir niuansais, o jų tekstū-
ra – truputį pūkuota lengva vilna su šilko atspindžiais
– tapo neužmirštama.  

Antroje programos dalyje vedėja Giedrė Gillespie
pakvietė į antrą salę paklausyti jos, kaip visada, sklan-
džiai vedamo ,,Pasikalbėjimo su menininkėmis”.
Tai buvo reta proga pasiklausyti atviro, nuoširdaus
pokalbio – nuo ko prasideda meno potraukis, ko jis
reikalauja ir kokį atpildą suteikia savo laiką ir pa-
stangas jam paaukojusiems. Diskusijose dalyvavo Te-
resė Bogutienė, Daina Čyvienė, Vida Gilvydienė, Ire-
na Satkauskienė ir Živilė Vaitkienė. Neįmanoma su-
trauktai perduoti kiekvienos menininkės indivi-
dualių pasisakymų, bet bendras bruožas tapo aiškus.
Menas jo kūrėjui leidžia pajusti save, išreikšti save,
išsivaduoti nuo užsisklendimo kasdieniuose reika-
luose, siauruose rėmuose. Taip pat tai būdas išeiti į
visuomenę, dalyvauti, bendrauti, kurti ne tik sau,
stengtis prisiliesti prie dalelės visuotinio grožio,
tiesos, gėrio kūrimo pasaulyje. Apibūdinant šias
menininkes vienijantį motto – tai yra suvokimas pras-
mės ir atsidavimas veiklai, kuri neša žmogui vidinį
pasitenkinimą. Tokiu bendravimu galime pasi-
džiaugiti ir visos dalyvaujančios Korp! Giedra veik-
loje.

Didelė padėka visoms Korp! Giedra narėms, pri-
sidėjusioms prie šios parodos rengimo, šiltos nuo-
taikos ir gražių vaišių, taip pat ir niekada nepails-
tančiai Korp! Giedra pirmininkei Ritai Venclovienei,
visada parūpinančiai prasmingų renginių ir susi-
rinkimų, subūrusiai tokią puikią moterų grupę! 
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LAIMA  ŽLIOBIENĖ

Šio rudens derliaus švenčių metu Korp! Giedra
narės savo darbo vaisiais pasidalijo ,,Sielos” ga-
lerijoje, Lemonte, parodoje „Meno juosta”.

Buvo eksponuojami įvairiomis medžiagomis, tech-
nikomis ir stiliais atlikti dailės, foto me no, kerami-
kos, juvelyrikos ir tau todailės kūriniai. Tikras ka-

l e i d o s ko p a s !
Lankytojui bu -
vo įdomu steng-
 tis išskaityti jų
išraiškos įvai-
rumą, surasti ir
visa tai vieni-
jantį motto –
įkvėpimą, tiks-
lą, prasmę.

Parodoje dė-
mesį patraukė
trys profesiona-
lės dailininkės,
žavėję unikalio-
mis kompozici-
jomis. Giedrės
Žumbakienės
m o n o p r i n t a i

/koliažai ,,Rudens lapai” spalvomis, formomis at-
skleidė jai tipišką originalų, patrauklų grožio per-
davimo būdą žiūrovui. Danguolė Kuolienė stebino iš
grafikos gabalėlių sulipintais įvairių gilių spalvų ko-
liažais. ,,Slėpiniai –Triptikas” ir ,,Sapnas ne Sapnas”
tiesiog traukė akis įsigilinti, lyg paslėptų brangak-
menių žėrėjimas. Viktutė Siliūnienė savitą magiką
kūrė tapyba ,,Marija Magdalena”, ant drobės pa-
naudojusi akrilą, anglį, vyną ir auksą. Šie elemen-
tai tiko komplikuotos ir daug iškentėjusios Marijos
Magdalenos išgyvenimams išreikšti: nuo aklinos
tamsos iki šviečiančio spindesio jos portrete.

Daiva Karuža pasirodė trykštanti energija ir min-
ties polėkiu, drąsiu akrilikos teptuku, ryškiomis spal-
vomis ir formomis. Tą patvirtino ir paukščiai jos ta-
pyboje – aukštyn ir pirmyn, Daiva! Jauniausioji me-
nininkė Andrėja Siliūnaitė pateikė vieną didelį, la-
bai įdomų kūrinį ,,Užrašai”, sukurtą iš daugelio (lyg)
mozaikos gabalėlių. Ant drobės naudojusi akrilą,
kamštieną (cork) ir galimai dar daugiau medžiagų,
ji sugebėjo išreikšti mintį ir simboliką tikrai su-
maniai komplikuotame paveiksle. Bravo, naujas ta-
lentas!

Parodoje dalyvavo šešios fotomenininkės. Kaip
įdomu, kad kiekvienos fotoaparato objektyvas rodė
ką nors skirtinga. Teresės Bogutienės nuotraukose
matėme jautrumą aplinkai, gamtai, ramybei, taip pat

ir kontrastui, konfliktui.
Tai ne tik duoklė grožiui,
bet ir komentarai. Dainos
Čyvienės nuotraukos gai-
vino širdį gyvybe, džiaugs-
mu ir grožio bei gėrio sie-
kimu. Nesu mačiusi pra-
smingiau įamžintos kun.
Antano Saulaičio saulė-
tos sielos, kaip jos nuo-
traukoje. Vidos Gilvydie-
nės ,,Pirma šviesa kal-
nuose”, ,,Spindintis le-
das”, ,,Gėlės karalienės”
yra tiesiog nepamirštamo
grožio. Jolantos Kurpis
realistiniai atvaizdai ,,Mo-
čiutės gėlės”, ,,Langai”,
,,Atminimas, potekstė” be
žodžių išreiškia nostalgiją,
atminimus, gilius jaus-
mus, kuriuos mes ne vie-
nas širdyje nešiojamės. Ži-
butės Pranckevičienės
nuotraukos rodo jos ke-
lionės į Prahą vaizdus,
įspūdžius. Irenos Sat-
kauskienės fotoaparatas
sugeba pagauti grakštų
judesį, atsitiktinai rit-

Paroda ,,Meno juosta”–
pasidalijimas kūrybos poveikiu

Parodos kuratorės Laima Trinkūnie-
nė ir Rasa Augiūtė Bialik.

Parodos ,,Meno juosta” atidaryme (iš k.): Daina Čyvienė, Vida Gilvydienė, Živilė Vaitkienė, Teresė Bogutienė,
Irena Satkauskienė ir  programos vedėja Giedrė Gillespie dalyvavo diskusijose apie kūrybos procesą. 

Dainos Čyvienės nuotraukos

Živilė Jonikienė rodė vario ir akrilikos papuošalus, o Laima Trinkūnienė – medžio ir va-
rio kūrinius.  Už jų – Ramunė Motekaitienė, Irena Satkauskienė ir galerijos ,,Sielos” di-
rektorė Asta Zimkienė.

Jolanta Kurpis prie savo nuotraukų.



2018 GRUODŽIO 15 D., ŠEŠTADIENIS 7DRAUGAS

Šventės dalyviams buvo perskaityti sveikinimai
iš Lietuvos bei LR generalinio konsulo Čikagoje
Mantvydo Bekešiaus. LR generalinio konsulo Čika-
goje vicekonsulė Laura Stangė sveikino susirinku-
siuosius ir, vertindama neįkainojamą indėlį rūpi-
nantis Mažosios Lietuvos kultūros išsaugojimu, iš-
reiškė padėką Ziono lietuvių evangelikų liuteronų pa-
rapijos Čikagoje kunigui dr. Valdui Aušrai. 

Ekrane keičiantis Mažosios Lietuvos vaizdams
–  stebint Rytprūsių Karaliaučiaus krašte okupantų
paliktus griuvėsius, pirmąją muzikinės programos
dalį atliko smuikininkė Linda Valeckytė bei arfininkė
Laura Fako Utley. 

Lemonte paminėtas Tilžės akto šimtmetis

Giedant JAV ir Lietuvos Respublikos himnus, Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje vėliavnešiai atiduoda pagarbą.
Živilės Gurauskienės nuotraukos

„Tas kraštas, Mažoji Lietuva, Rusijos etnogra-
finė vietovė, kurioje gyveno vadinamieji mažlietu-
vininkai, pietvakarinė Lietuvos dalis, šiuo metu pri-
klausanti Rusijai. Tai Rusijos okupuotos žemės”, –
skaitydamas paskaitą „Tilžės aktas” kalbėjo LTC ta-
rybos pirmininkas dr. Robertas Vitas. Renginyje da-
lyvavusius Maironio lituanistinės mokyklos moki-
nius prelegentas kvietė būti sąmoningais lietu-
viais ir kritiškai vertinti Lietuvos istorinius įvykius,
skaitant literatūrą  lietuvių bei anglų kalbomis bei
domėtis Mažąja Lietuva.

Svarbu įamžinti Mažosios
Lietuvos savanorius

„Labai svarbu, kad įamžinome Mažosios Lie-
tuvos Nepriklausomybės kovų savanorių atminimą”,
– sakė LŠSI valdybos narys Ernestas Lukoševi-
čius. Jis neseniai kartu su kolega sėkmingai įgy-
vendino rizikingą planą pervažiuoti Rusijos Fede-
racijos Karaliaučiaus (Kaliningrado) sritį ameri-
kietišku visureigiu, atplukdytu iš JAV, pagrindi-
niuose srities miestuose iškeliant Mažosios Lietu-
vos vėliavą. Ši vėliava renginio metu puošė salę. 

E. Lukoševičius papasakojo apie savo idėją  – ant
balto granito surašyti visų savanorių vardus ir pa-
likti apie juos atminimą ateities kartoms. Tai esą ga-
lima būtų padaryti  iki 2023 m., kuomet bus minimas
Klaipėdos sukilimo 100-metis. Jis pridūrė, kad svar-
bu yra nepainioti Nepriklausomybės  kovų sava-
norių su Klaipėdos sukilimo savanoriais. Savanoriai
iš Mažosios Lietuvos stojo ginti Lietuvos vos jai pa-
skelbus Nepriklausomybę. 

Paskaitą „Tilžės aktas” skaitė Lituanistikos tyrimo centro ta-
rybos pirmininkas dr. Robertas Vitas.

Atkelta iš 1 psl.

,,Mažoji Lietuva – Rusijos okupuotos žemės”

Prasidėjus renginiui ir dalyviams atsistojus gie-
doti Mažosios Lietuvos himno „Lietuviais esame mes
gimę” LŠSI ir Lietuvių skautų sąjungos (LSS) vė-
liavnešiai įnešė į salę Jungtinių Amerikos Valstijų,
Lietuvos Respublikos, Mažosios Lietuvos bei rengi-
nyje dalyvavusių organizacijų vėliavas. Vėliau,
akompanuojant smuikininkei Lindai Veleckytei,
buvo giedami JAV ir Lietuvos Respublikos himnai. 

„Mažoji Lietuva ir Dižioji Lietuva – viena vals-
tybė, turinti tą pačią kalbą, tas pačias istorines šak-
nis, – įžanginėje renginio kalboje, perskaitęs Tilžės
aktą, pabrėžė MLF ir draugijos pirmininkas kunigas
dr. Valdas Aušra. – Tilžės aktas byloja, kad Lietuva
yra viena. Mažosios Lietuvos savanorių įsijungimas
į Lietuvos kariuomenę buvo labai svarbus, tai – Lie-
tuvos istorijos kūrimas”, – kalbėjo renginio mode-
ratorius. Jis paminėjo, kad ši data sutampa su tėve-
lio gimtadieniu, todėl dar ir dėl to jam yra ypatingai
jautri.

Renginį moderavo Mažosios Lietuvos fondo ir draugijos pir-
mininkas, Ziono lietuvių evangelikų liuteronų parapijos Či-
kagoje klebonas kun. dr. Valdas Aušra.

Jis pristatė jau įamžintus savanorius – mjr. Joną
Šimkų ir Jurgį Civinską, perdavė sveikinimus nuo Pa-
gėgių mero ir savivaldybės darbuotojų, taip pat – nuo
mjr. J. Šimkaus dukters Betričės  ir šeimos narių iš
Michigano valstijos. Taip pat dėkojo visiems JAV lie-
tuviams, prisidėjusiems prie paminklo statymo Pa-
gėgiuose, pabrėždamas, kad tai JAV lietuvių dovana
Lietuvos 100-mečio ir Tilžės akto jubiliejaus proga.

Nusipelniusiems 
įteikti atminimo medaliai

Pasibaigus antrajai meninės programos daliai,
vyko naujų LŠSI narių priėmimas ir skambėjo prie-
saikos žodžiai. LŠSI vadas Julius Rūtenis Butkus Til-
žės akto 100-mečio atminimo medaliu apdovanojo il-
gametį MLF ir draugijos pirmininką Vilių Algirdą
Trumpjoną (po mirties), kurio apdovanojimą atsiėmė
velionio žmona Danutė, profesorių  dr. Jurgį A. Any-
są, Ramūną A. Buntiną, šaulius Romą Bikulčienę ir
Ernestą Lukoševičių bei dabartinį MLF ir draugijos
pirmininką kunigą dr. Valdą Aušrą.

Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo 100-mečio
atminimo medaliu buvo apdovanotas Aleksandras Ri-
mas Domanskis – advokatas Čikagoje, Bodell & Do-
manskis teisės įmonės steigėjas ir partneris. Prieš
trisdešimt metų jis prisidėjo prie PLC įkūrimo, yra
ėjęs PLC valdybos bei tarybos pirmininko pareigas.
Šiuo metu A. R. Domanskis yra Lietuvių Fondo ta-
rybos narys bei neatlygintinai pataria daugeliui lie-
tuvių organizacijų. Prezidentas Valdas Adamkus
2003 m. R. Domanskį apdovanojo ordino „Už nuo-
pelnus Lietuvai” medaliu. 2006 m. jis tapo Balzeko lie-
tuvių kultūros muziejaus Metų žmogumi.

Vlado Putvinskio atminimo medaliu buvo ap-
dovanotas Lituanistikos tyrimo centro tarybos pir-
mininkas, Vydūno jaunimo fondo tarybos pirmi-
ninkas dr. Robertas Vitas.  

Muzikinės programos atlikėjoms grojant Juozo
Naujalio pjesę styginiam kvartetui  ,,Svajonė” iš sa-
lės buvo išneštos vėliavos. Renginio dalyviai buvo pa-
kviesti pasivaišinti šiupiniu – tradiciniu mažlietuvių
patiekalu.

Muzikinę programą atliko smuikininkė Linda Veleckytė bei
arfininkė Laura Fako Utley.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Dveji vyriausybės darbo metai
Vilnius (Mano vyriausybė) –

Gruodžio 13 d. sukako lygiai dveji me-
tai nuo septynioliktosios vyriausybės
darbo pradžios.

Ministro pirmininko Sauliaus
Skvernelio vertinimu, didžiausi po-
kyčiai matyti daug metų neliestose ir
nereformuotose   srityse, dėl ko ne-
skaidriai ir nepelningai veikė valsty-
bės įmonės, ilgus metus nebuvo didi-
namos socialinės išmokos, nespren-
džiamos „Sodros” finansinės bėdos.

„Sumažinome ministerijų ir joms
pavaldžių institucijų išlaidas, sėk-
mingai pertvarkėme valstybės įmo-
nes, gerai sekasi kovoti su šešėline eko-
nomika, ką pripažįsta nepriklausomi
ekonomistai bei ekspertai. Manau,
kad tai buvo esminiai sprendimai, ku-
rių naudą jaučia ir ateityje dar labiau
pajus visi Lietuvos žmonės”, – teigia
vyriausybės vadovas.

Pasak S. Skvernelio, jo vyriausy-
bė išsiskiria tuo, kad griežtai laikosi ir
tęsi prieš rinkimus duotus pažadus.
Nors ne visi sprendimai iš karto ver-
tinami palankiai, tačiau duoti pažadai
ir toliau bus vykdomi.

Sumažintas alkoholio prieinamu-
mas ir jau dabar galima konstatuoti,
kad priemonės pasiteisino. Mokyklo-

se įvestas etatinio mokytojų darbo ap-
mokėjimas ir klasių sistema. Tai leido
padidinti mokytojų atlyginimą, ap-
mokėti už papildomas mokytojų veik-
las, o tai itin svarbu mokykloms, esan-
čioms regionuose. 

Ministras pirmininkas pabrėžia,
kad dveji šios Vyriausybės darbo me-
tai buvo paženklinti augančia ekono-
mika, didėjančiais atlyginimais, re-
kordiniu užsienio investicijų srautu.
Daug užsibrėžtų ambicingų tikslų pa-
vyko pasiekti anksčiau laiko.

Tai – ir tinkamas įsipareigojimų
NATO vykdymas, ir 14-ta Lietuvos
vieta „Doing Business” reitinge, ir
itin sėkmingai įvykdyti Ekonominio
bendradarbiavimo ir plėtros organi-
zacijos reikalavimai bei Lietuvos ta-
pimas šios svarbios organizacijos nare.

„Darbai bus tęsiami. Nuo Naujų-
jų metų prasideda valstybės tarny-
bos pertvarka, startuoja nauja pensi-
jų sistema, pradeda veikti priemonės,
skirtos konkurencingumui ir skaid-
rumui mažmeninėje prekyboje didin-
ti. Toliau nuosekliai didinsime para-
mą vaikus auginančioms šeimoms.
Gyventojų pajamų augimas išliks šios
vyriausybės prioritetu”, – teigia S.
Skvernelis.

Vilnius – septintas tarp nedidelių pasaulio miestų 
Vilnius (BNS) – Lietuvos sostinė

Vilnius pirmą kartą pateko tarp per-
spektyviausių mažų ir vidutinių pa-
saulio miestų, rodo naujausias Di-
džiosios Britanijos dienraščio „Fi-
nancial Times” atliktas globalių atei-
ties miestų tyrimas.  

„Financial Times” investicijų eks-
pertų padalinio „fDi Intelligence” ty-
rimas rodo, kad tokių miestų katego-
rijoje Vilnius yra 7 vietoje. Jį lenkia tik
Zurichas, Belfastas, Liuksemburgas,
Geneva, Edinburgas ir Aberdynas
(Škotija).  

Vilnius tarp geriausių pripažintas
ekonominio potencialo, žmogiškųjų
išteklių ir gyvenimo kokybės, susi-
siekimo bei patrauklumo verslui ka-
tegorijose – atitinkamai 9, 9, 7, 6 vietos. 

Pagal kaštų efektyvumą Lietuvos
sostinė yra 2 vietoje, ją lenkė tik Dur-
banas (Pietų Afrikos Respublika). 

Pernai atliktame „fDi Intelligen-
ce” tyrime Vilnius nepateko tarp ge-
riausių.  

Vilniaus meras Remigijus Šima-
šius sako, kad toks įvertinimas sutei-
kia daugiau svorio derybose, padeda at-
sirasti daugiau investuotojų.

Šių metų pavasarį „fDi Intelli-
gence” atliktame Europos ateities re-
gionų ir miestų tyrime Vilnius buvo
ketvirtas tarp Europos miestų, o Vil-
niaus regionas – dešimtas tarp regio-
nų.

Miestas pateko į dešimtuką pagal
ekonominio potencialo (9-ta vieta),
žmogiškųjų išteklių ir gyvenimo ko-
kybės (3-čia vieta, regionas – 7-tas), kaš-
tų efektyvumo (6-tas) bei susisiekimo
(regionas – 10-tas) kriterijus, tačiau ne-
pateko tarp 10 geriausių Europos mies-
tų pagal patrauklumą verslui.

Kauno regionas buvo taip pat įver-
tinas: pagal kaštų efektyvumo bei
žmogiškųjų išteklių ir gyvenimo ko-
kybės kriterijus jis yra atitinkamai 9-
tas ir 10-tas. 

Tyrime vertinti 129 dideli, maži ir
vidutiniai pasaulio miestai.

Atnaujinti ortofotografiniai žemėlapiai
Vilnius (ELTA) – Nacio-

nalinė žemės tarnyba (NŽT)
atnaujino stambaus mastelio
(M:1 2 000) Lietuvos apskričių
centrų ortofotografinius že-
mėlapius. Šie žemėlapiai at-
naujinti pirmą kartą nuo jų
sudarymo 2008 metais.

Šiuo metu jau yra suda-
ryti Alytaus, Kauno, Klaipė-
dos, Marijampolės, Panevė-
žio, Šiaulių, Tauragės, Telšių,
Utenos ir Vilniaus miestų te-
ritorijų ortofotografiniai že-
mėlapiai. 

Iš viso pagaminti 2529
stambaus mastelio nomenk-
latūriniai lapai: Alytaus – 148, Kauno
– 451, Klaipėdos – 279, Marijampolės –
86, Panevėžio – 176, Šiaulių – 231, Tau-
ragės – 53, Telšių – 60, Utenos – 64 ir Vil-
niaus – 981.

Ortofotografinių žemėlapių suda-
rymo darbus pagal 2017 m. nuotraukas

iš oro atliko bendrovė „Via GIS”.
Naudotojai, pageidaujantys gauti

2018 metais sudarytus ortofotografi-
nius žemėlapius, NŽT turi pateikti
paraišką arba kreiptis į tarnybos Geo-
dezijos ir kartografijos departamento
specialistus. 

Nuteistas advokatas M. Cohen
Washingtonas (ELTA) – Buvęs

JAV prezidento Donald Trump advo-
katas Michael Cohen nuteistas trejų
metų laisvės atėmimo bausme.

Federalinis teismas New Yorke
tokią bausmę skyrė M. Cohen dėl mo-
kesčių slėpimo ir melagingo liudijimo
Kongrese.

M. Cohen bendradarbiauja su FTB
specialiuoju tyrėju Robert Mueller, ku-
ris tiria, ar per 2016 metų prezidento
rinkimų kampaniją būta slaptų susi-
tarimų tarp D. Trump stovyklos ir Ru-
sijos atstovų. JAV prezidentas tai nei-
gia ir kalba apie „raganų medžioklę”.

M. Cohen teisme sakė: „Aš prisi-
imu visišką atsakomybę už visus poel-
gius, dėl kurių pripažinau savo kaltę:
už savo asmeninius ir tuos, su ku-
riais susijęs Jungtinių Amerikos Vals-
tijų prezidentas.”  

M. Cohen prisipažino melavęs

Kongresui dėl planuoto, tačiau nie-
kuomet neįgyvendinto D. Trump sta-
tybos projekto Maskvoje. Pasiruošimas
projektui buvo tęsiamas ir po 2016
metų rinkimų kovos – priešingai nei jis
teigė anksčiau.

M. Cohen prisipažino per 2016
metų rinkimų kampaniją sumokėjęs
pinigus už tylėjimą buvusiai porno-
filmų aktorei Stormy Daniels ir ne-
tiesiogiai mažiausiai dar vienai mo-
teriai.

Abi moterys teigia turėjusios ro-
maną su D. Trump. Šis tai neigia. Pro-
kuratūra spėjo, kad M. Cohen abiem at-
vejai veiksmus derino su D. Trump ir
veikė „su jo atsakomybe.” 

M. Cohen taip pat prisipažino dėl
mokestinių nusižengimų ir melagingų
liudijimų bankams. Vis dėlto proku-
ratūra spėja, kad jis prisipažino ne dėl
visų neteisėtų veiksmų.

Th. May laimėjo balsavimą dėl nepasitikėjimo
Londonas (ELTA) – Didžiosios

Britanijos premjerė Theresa May lai-
mėjo Konservatorių partijos balsavimą
dėl nepasitikėjimo ja kaip partijos ly-
dere.

Per vykusį balsavimą premjerę
palaikė 200, nepalaikė – 117 partijos ko-
legų.

Slaptas balsavimas buvo surengtas

po to, kai tokį pageidavimą pareiškė 48
parlamentarai, pykstantys ant Th.
May dėl jos pasirinkto „Brexito” poli-
tikos kurso. Pasak jų, taip premjerė iš-
duoda 2016-ųjų referendumo rezulta-
tus.

Po balsavimo kalbėdama Th. May
pažadėjo užtikrinti, kad „Brexitas”
būtų toks, už kokį balsavo žmonės. 

D. Trump panaudojo išpuolį Strasbūre 
Washingtonas (ELTA) – JAV pre-

zidentas Donald Trump išpuolį Stras-
būre pasitelkė kaip pavyzdį agituoti už
sienos Meksikos pasienyje statybą.
„Dar vienas labai blogas teroristinis iš-
puolis Prancūzijoje”, – rašė jis Twitter
ir pridūrė: „Mes savo sienas dar labiau
stiprinsime”. Per išpuolį Strasbūre
gruodžio 11 dieną islamistas nušovė
tris žmonės ir 13 sužeidė.

D. Trump dar kartą kreipėsi į
opozicijoje esančių demokratų lyderius
Nancy Pelosi ir Chuck Schumer, ra-
gindamas nesipriešinti biudžeto lėšų
skyrimui sienos Meksikos pasienyje
statybai. „Chuck ir Nancy turi duoti
mums balsų, kad būtų užtikrintas pa-
pildomas sienos saugumas”, – rašė jis

tviteryje.
D. Trump Ovaliniame kabinete

priėmė N. Pelosi ir Ch. Schumer ir su
jais susiginčijo prie įjungtų kamerų.
Jis pagrasino „uždaryti vyriausybę”,
jei negaus pinigų sienos statybai. Pre-
zidentas omenyje turėjo vyriausybės
darbo paralyžių, vadinamąjį „Go-
vernment Shutdown”. Prezidentas sie-
kia, kad Kongresas skirtų 5 mlrd. do-
lerių sienos statybai.

Iki kitos savaitės pabaigos turi
būti pasiektas susitarimas ginče dėl
biudžeto, kad vyriausybės darbas ne-
būtų paralyžiuotas. Demokratai siūlo
sienos apsaugai skirti 1,6 mlrd. Tačiau
jie nenori, kad šios lėšos būtų naudo-
jamos D. Trump sienos projektui.

Strasbūro teroristas surastas ir nušautas
Strasbūras (BNS) –  Daugiau

kaip 700 prancūzų saugumo pajėgų
narių nuo antradienio vakaro ieš-
kojo 29 metų Cherifo Chekatto po
antradienį įvykdyto kruvino iš-
puolio, per kurį užpuolikas šaudė ir
badė žmones, atėjusius į populiarią
kasmet Strasbūre vykstančią mugę. 

Prancūzijos vidaus reikalų mi-
nistras Christophe Castaner žur-
nalistams sakė, kad policija įtaria-
mąjį nukovė, kai jis buvo pastebėtas
vienoje gatvėje Noidorfo rajone,
kur Ch. Chekatt užaugo. Trys pa-
reigūnai bandė jį apklausti, bet jis
šovė į policininkus. „Jie nedelsda-
mi atsišaudė ir neutralizavo už-
puoliką”, – nurodė ministras. Ty-
rimui artimo šaltinio teigimu, vie-
na moteris ketvirtadienio popietę
pastebėjo vyrą sužeista ranka, ku-
rio išvaizda atitiko Ch. Chekatto
apibūdinimą, ir pranešė apie tai pa-
reigūnams. Jie aptvėrė vietovę ir sraig-
tasparniu su šilumine kamera ieško-
jo įtariamojo.

Žmonės rinkosi prie policijos už-
tvarų, kur Ch. Chekatt buvo nukautas,
ir plojo pareigūnams, o kai kurie iš su-
sirinkusiųjų net šaukė: „Bravo!”, sakė

šaltinis.
„Tikrai didelis palengvėjimas”, –

sakė Strasbūro vicemeras Alainas
Fontanelis.

Atsakomybę už antradienio at-
aką prisiėmė IS. Džihadistų judėjimo
propagandos agentūra „Amaq” pa-
skelbė, kad Ch. Chekatt buvo vienas IS
„karių”.

Strasbūre šimtai saugumo pajėgų karių ieš-
kojo teroristo. 

Atnaujinti šalies ortofotografiniai žemėlapiai.
NZT.lt nuotr. 
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Vilniuje vykusiame 2018 metų Lietuvos
sporto vadybos apdovanoji mų iškil-
mėse „Metų sporto vadybininku” buvo
paskelbtas JAV, NBA krepšinio klube
dirbantis lietuvis Artūras Karnišovas.

47metų buvęs krepšininkas, 1992
metų Barcelonos ir 1996 metų

Atlan tos olimpinių žaidynių bronzos
me dalių laimėtojas, 1995 metų Europos
vicečempionas nuo 2003-ųjų siekė kar-
jeros už Atlanto. Jo profesine viršūne,
į kurią joks lietuvis iki šiol net nepre-
tendavo, tapo NBA klubo Denverio
„Nuggets” generalinio vadybininko
pareigos.

A. Karnišovas, kurio vadovaujama
komanda šiuo metu yra tarp ly derių
NBA Vakarų konferencijoje, į iškil-
mių dalyvius kreipėsi iš ekrano. „No-
riu padėkoti visiems, kas už mane bal-
savo, – sakė A. Karnišovas. – Tikiuosi,
šis ‘Nuggets’ sezonas vyks ir toliau taip
pat palankiai kaip iki šiol. Tai yra di-
džiulis žaidėjų, trenerių ir organiza-
cijos darbo grupės, kuri subūrė šią ko-
mandą, nuopelnas. Vi siems linkiu gerų
artėjančių švenčių, linkėjimai iš Den-
verio!”

Metų vadybininko kategorijoje
taip pat buvo nominuoti du futbolo pa-
saulio atstovai – Lietuvos čempio nės
Marijampolės „Sūduvos” prezidentas
Vidmantas Murauskas ir bu vęs Vil-
niaus „Žalgirio” sporto direktorius
Mindaugas Nikoličius, šiemet išvy-
kęs į Kroatiją ir sėkmingai va dovaujan-
tis „Gorica” komandai.

Metų vadybininko ir dar 8 kate-

Parengė Dainius Ruževičius

SPORTAS

Kinijoje vykstančiame pasaulio plau-
kimo trumpame baseine (25 m) čem-
pionate pirmąjį medalį – auksinį – iš-
kovojo panevėžietis Danas Rap šys. Jis
gruodžio 11 d. 400 m plaukimo laisvu
stiliumi finale pirmas įveikė nuotolį ir
iškovojo auksinį medalį. Jo rezultatas
– 3.34,01 min. 

Finale varžėsi aštuoni plaukikai.
23-ejų metų panevėžietis pir-
mas buvo ir atrankoje. D. Rapšys

net 3,92 sek. pagerino sau pačiam nuo
2017 metų priklausiusį šalies rekordą.
Tai taip pat yra geriausias šiemet už-
fiksuotas rezultatas pasaulyje.

Šios rungties pasaulio rekordas
priklauso prancūzui Yannickui Ag nel
– 3:32,25 min., jis pasiektas 2012 m.
Prancūzijos čempionate (trumpo nuo-
tolio baseine).

D. Rapšys pirmąkart pasidabino
pasaulio čempionato medaliu, iki šiol
visi svariausi apdovanojimai – iš Se-
nojo žemyno pirmenybių. Iki šiol pla-
netos pirmenybėse trumpo nuotolio
baseine medalius buvo iškovojusi tik
Rūta Meilutytė (2012, 2014 m.) bei Si-
monas Bilis (2016 m.).

Naujasis pasaulio čempionas Da-
 nas Rapšys po istorinio finalo Hangz-
 hou vykstančiame pasaulio plauki-
mo trumpame baseine čempionate
sun kiai tvardė emocijas. Pasaulio
plau kikų elitui priklausantis pane-
vėžie tis  dėkojo už palaikymą ir ne-
slėpė, kad sunku rasti tinkamų žo-
džių. 

„Tik sunkus darbas ir tikėjimas
savimi, padeda siekti aukščiausių re-
 zultatų. Dar kartą ačiū už palaikymą!
Aš jį jaučiu, net ir būdamas beveik 8
tūkst. kilometrų atstumu nuo Lietu-
 vos”, – socialiniame tinkle džiaugėsi
sportininkas.

Pasveikino prezidentė

Lietuvos Respublikos Prezidentė
Dalia Grybauskaitė pasveikino auksą
iškovojusį mūsų šalies plaukiką. Pre-
 zidentė pabrėžė, kad D. Rapšys pado-
 vanojo Lietuvai įspūdingą pergalę,
kuri yra didelis visų sportininko pa-
stangų įvertinimas, kartu įrašantis
mūsų šalies vardą į pasaulio sporto is-
toriją. Dėkodama R. Rapšiui už lai-
mėjimą, šalies vadovė palinkėjo kuo
geriausių sporto rezultatų ateityje,
naujų išsikeltų tikslų ir ištvermės jų
siekiant.

Metų sporto vadybininko titulas –
A. Karnišovui

Geriausias 2018 m. sporto vadybininkas –
A. Karnišovas.

Vidas Blekaitis galiūnų žaidynėse iškovojo sidabrą. 

JAV (North Carolina) vykusių pa-
saulio galiūnų žaidynių vyrų ve-
teranų varžybose lietuvis Vidas

Ble kaitis iškovojo sidabro medalį.

46-erių metų Lietuvos galiūnas
per šešias rungtis surinko 46 taškus.
Čempionu tapo amerikietis Ken

McClelland (55 tšk.). Bronza atiteko
anglui Mark Felix (43 tšk.).

23 varžybose dalyvavę galiūnai
rungėsi svorio atkėlimo, smėlio mai-
 šų nešimo, svorių kėlimo virš galvos,
svorio sukėlimų į karutį rungtyse, o
10 lyderių vėliau varžėsi naščių ir
smėlio maišų nešime bei akmenų su-
kėlime.

Lietuvis V. Blekaitis
pasaulio galiūnų žaidynėse JAV 

iškovojo sidabrinį apdovanojimą

Kinija: Lietuvos plaukikų sėkmės ir nesėkmės

gorijų nugalėtojus lėmė visuomenės (33
proc. balsų) ir aštuonių ekspertų ko-
misijos balsavimas.

Sporto vadybos apdovanojimuo se
šiemet pirmą kartą buvo išrinkti Metų
profesionalus sporto klubas ir Metų
sporto klubas. Profesionalaus klubo ka-
tegorijoje nugalėjo Kauno krepšinio
klubas „Žalgiris”, pranokęs „Sūduvą”
ir Vilniaus lengvosios atletikos klubą
„Cosma”.

Lietuvos sporto vadybos apdova no-
jimus trečius metus rengia Lietu vos
sporto federacijų sąjunga (LSFS), rin-
kimų nugalėtojams teikiamos skulp-
toriaus Kęstučio Musteikio specialiai
šiam renginiui sukurtos grani to sta-
tulėlės.

D. Rapšio (v.) plaukimo karjeros aukščiausias pasiekimas – pasaulio čempionato auksinis
medalis!

R. Meilutytė iškovojo sidabrinį apdovano-
jimą.

R. Meilutytė nuskynė pasaulio
čempionato sidabrą

Ant Lietuvos „auksinės žuvelės”
kaklo vėl suspindėjo medalis. Rūta
Meilutytė Hangzhou mieste Kinijoje
vykstančiame pasaulio čempionate iš-
kovojo sidabrą plaukiant 50 metrų krū-
tine.

Lietuvė nuplaukė per 29,38 sek.
Auksą iškovojo jamaikietė Alia At kin-
 son (29,05 sek.), bronza atiteko italei
Martinai Carraro (29,59 sek.). A. At-
kinson yra sezono lyderė, pasiekusi
28,56 sek. rezultatą, o tai – šios rungties
planetos rekordas. Geriau sias lietuvės
rezultatas plaukiant 50 metrų krūtine
– 28,81 sek. 

Atrankos plaukime R. Meilutytė
buvo greičiausia. Ji nuotolį įveikė per
29,56 sek., o pusfinalyje lietuvė pasiekė
29,80 sek. laiką ir į finalą iš plaukė pa-
siekusi trečią vietą rezultatų lentelėje.  

Per savo karjerą R. Meilutytė šio-
 se varžybose yra pelniusi tris aukso ir
du sidabro medalius. 

Planetos pirmenybėse nedalyvau-
ja dvi pastaruoju metu plaukimo krū-
tine varžybose pirmavusios atletės –
rusė Julija Jefimova ir ame rikietė Lil-
ly King.

Beje, naujausiomis žiniomis, penk-
tadienį šiame čempionate  trumpajame
(25 metrų) baseine moterų 100 metrų
plaukimo krūtine pusfinalyje Rūta
Meilutytė užėmė tik 14-ąją vietą ir į fi-
nalą nepateko. 21-erių metų plaukikė iš
Kauno antrajame pusfinalyje distanciją
įveikė per 1 min. 06,16.  Pusfinalį lai-
mėjo jamaikietė Alia Atkinson (1:04,07),
antroji buvo australė Jesica Hansen
(1:04,11), o trečiojoje pozicijoje liko
amerikietė Katie Meili (1:04,54). Pusfi-
nalyje kovojo 16 plaukikių. 
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RASA KAZLAS

Žinoma Lietuvos žurnalistė Jolanta Miškinytė daug
metų redagavo  populiarius leidinius, buvo ne vieno
internetinio  tinklalapio vyriausioji redaktorė, dirbo
vedėja Lietuvos televizijos ir radijo laidose, yra ėju-
si atstovės ryšiams su visuomene pareigas Kultūros
paveldo departamente, dirbusi konsultante komu-
nikacijos srityje. Šiuo metu kartu su vyru, taip pat te-
levizijos ir radijo žurnalistu Raimundu Šeštakausku,
gyvena Lenkijoje. Kaip laisvai samdoma žurnalistė Jo-
lanta Miškinytė rašo į vieną seniausių Lietuvos žur-

Gyvenimas Lenkijoje –  tik laikina permaina
Meilė kalnams nuvedė Jolantą Miškinytę į Lenkijos Beskidų kalnų papėdę, kur lietuvių šeima kuria  naują gyvenamą vietą.

nalų ,,Moteris”, kultūros ir meno leidinį ,,Nemunas”.
Įsimintini Jolantos interviu su ryškiomis, iškiliomis Lie-
tuvos ir pasaulio asmenybėmis, tokiomis kaip rašy-
toja Jurga Ivanauskaitė, Kristina Sabaliauskaitė, Ja-
nina Degutytė, rusų prozininkė Liudmila Ulickaja, me-
nininkas Ray Bartkus, kompozitorius Viačeslavas
Ganelinas, Šiaurės šalių žmogaus teisių komiteto pre-
zidentė Ruby Harrold-Claesson, baltarusių disiden-
tė Natalija Radina, teatro režisierė Dalia Ibelhauptaitė.
Gyvendama Lenkijoje, žurnalistė turėjo galimybę su-
sitikti pokalbiui su Lietuvos didikų Radvilų palikuo-
nimi kunigaikščiu Maciejumi Leonu Radziwiłłu. Į
biografinį kūrybos aplanką gula ir literatūros istori-
jai vertingi pokalbiai su Nobelio premijos laureato,
iškilaus XX a. rašytojo intelektualo Česlovo Milošo as-
menine sekretore Agnieszka Kosinska, išsamus
straipsnis apie vieną garsiausių Lenkijos avangardo

kūrėjų Stanislaw Ignacy Witkiewicz. 

Šios rubrikos pokalbis su  žurnaliste Jolanta
Miškinyte skiriasi nuo ankstesnių po platų pa-
saulį išsibarsčiusių lietuvių interviu. Tuo

metu, kai daugelis vyksta į gerovės šalis gerinti savo
finansinės padėties, o kitiems likimas lemia tapti
meilės emigrantais, Jolantos ir jos vyro pasirinki-
mas išvykti gyventi į kaimyninę Lenkiją visais
emigracinių istorijų aspektais – išskirtinis. 

Kokiomis aplinkybėmis brandžiame amžiuje nu-
sprendėte išvykti iš Lietuvos ir kas galutinai nulėmė šį Jūsų
apsisprendimą? Kodėl  būtent Mažosios Lenkijos vaivadija?

Ko gero, priklausau žmonėms, kuriems metai –
tik skaičius ir nemanantiems, kad ,,stuktelėjus” tam
tikram amžiui, kažko, galbūt, nebereikėtų daryti. Vi-
sada buvau smalsi, mėgau greitus apsisprendimus,
permainas, judėjimą, ir bent jau kol kas amžius to
nė kiek nekeičia. Be to, susiklostė kelios išvykimo
aplinkybės. Užaugo ir paliko namus vaikai, taigi –
nebeliko daugybės rūpesčių ir įsipareigojimų. Jau
kuris laikas neturėjau darbo, kuris pririštų prie vie-
tos ir tam tikros dienotvarkės. Tuo tarpu antroji
mano pusė kaip tik gavo darbo pasiūlymą, susijusį
su Rytų Europos rinka. Lenkija pasirodė optima-
liausias variantas. Dėl Lietuvoje likusių artimųjų ne-
norėjome per daug nutolti nuo Tėvynės. Mokėjome
lenkų kalbą, buvome nemažai toje šalyje turistavę,
turėjome ten draugų. O Mažosios Lenkijos vaivadi-
ją pasirinkome todėl, kad mums tai pati gražiausia,
įdomiausia Lenkijos dalis. Na, ir labai atitinkanti
mano seną meilę kalnams. Jeigu anksčiau į kalnus
išsiruošdavau kartą-du per metus, tai dabar kasdien
praleidžiu ten bent porą valandų.

Daugelį Lietuvos piliečių, kurie nepaveikūs sistemi-
niam nepotizmui, valstybinių struktūrų cinizmui, vykstantys
negatyvūs šalies procesai, korupciniai skandalai trikdo ir
skatina ieškoti kitokios gyvenimo kokybės. Kažkada disi-
dentė Nijolė Sadūnaitė yra labai aiškiai nusakiusi didžio-
sios lietuvių daugumos emigracijos pasirinkimo priežastį:
žmonės, praradę viltį išsaugoti esmines demokratinės vals-
tybės vertybes, tos tikrosios demokratijos ir laisvės išvyksta
ieškoti į kitas šalis. Gal ir Jūsų išvykimui turėjo įtakos mi-
nėti reiškiniai? 

Turiu prisipažinti, kad turėjo. Niekada nebuvau
abejinga tam, kaip reikalai klostosi Lietuvoje. Sten-
giausi pagal savo galimybes ir gebėjimus nuo pat pra-
džių prisidėti prie valstybės kūrimo. Nepriklauso-
mybės aušroje dirbau trimis kalbomis leistame Vil-
niaus rajono laikraštyje ,,Draugystė”, kur su kole-
gomis mėginom atspindėti naujojo laikmečio nuo-
taikas ir idėjas. Tai nebuvo paprasta dėl tame rajo-
ne anuomet egzistavusio priešiškumo lietuvybei bei
Sąjūdžio siekiams. Tad laikiau nemenka sėkme to-
kius publikuotus rašinius, kaip, pavyzdžiui, mano
interviu su Vytautu Landsbergiu apie Sąjūdžio po-
litiką tautinių mažumų atžvilgiu. Buvau Vilniaus ra-
jono Sąjūdžio tarybos narė, trūkstant lietuvių kal-
bos mokytojų važinėjau į šio rajono Rukainių rusų-
lenkų mokyklą ne tik mokyti vaikų lietuviškai, bet
ir diegti suvokimą, kad Lietuva yra bendras mūsų

visų, nepriklausomai nuo tautybės, likimas. Vėliau
teko dirbti Lietuvos radijo ir televizijos savaitraštyje
,,Kalba Vilnius” – ir vėl sudėtingu metu, kai sovie-
tai okupavo mūsų darbovietę. Tie laisvės kovų me-
tai buvo įkvepiantys, pakylėjantys, teikiantys daug
energijos. Tada užteko vietos įvairioms pažiūroms,
skirtingoms nuomonėms, diskusijai. Žiniasklaida
pulsavo it gyvas nervas, nesibaimino stiprių, įdomių
asmenybių. Viso to pastaraisiais metais bent jau man
pradėjo labai stigti, atsirado pojūtis, kad laisvės ri-
bos traukiasi, kad viešojoje erdvėje lieka vis mažiau
intelekto, minties, drąsos, principų. Mano galva, su-
menko ir žurnalistikos kokybės standartai. Bet už-
vis labiausiai nuliūdino prasidėjusi priešų paieška,
kuomet kritiškas žodis neliečiamaisiais pasijutusių
valdžios atstovų adresu imtas vertinti kaip tarna-
vimas mums nedraugiškai valstybei. Tai jau toks ab-
surdas, kurį laisvam žmogui tikrai darosi sunku iš-
tverti ir kurį pati patyriau. Prieš penkerius metus
susidomėjau Lietuvos piliečių, iš kurių Norvegijos
vaiko teisių apsaugos tarnyba ,,Barnevernet” atėmė
vaikus, istorijomis. Jos nuvedė į giliau – patyrinė-
ti, kaip veikia ta sistema, kodėl ji taip neviena-
reikšmiai vertinama pasaulyje, turi tiek problemų
Europos žmogaus teisių teisme ir pan. Buvo tikras

šokas išgirsti iš savos valstybės politikų, žiniask-
laidos, jog rūpintis savo bendratautiečių ir jų vaikų
likimu užsienyje reiškia veikti Kremliaus labui. Bet
juk tam įpareigoja mūsų Konstitucija!

Yra kelios tipinės emocinės būsenos, kurios būdingos
žmonėms, gyvenantiems ir kuriantiems egzilyje. Tai nuo-
latinis slegiantis nostalgijos jausmas bei ilgesys savųjų šak-
nų. Įsivaizduoju, brandžiame amžiuje patirti panašias jau-
senas, matyt, dvigubai sunkiau, o gal priešingai – kūry-

Jolanta gyvena netoli  Krokuvos – nuostabaus, kultūra ver-
dančio miesto.

„Dėl Lietuvoje likusių artimųjų nenorėjome per daug nu-
tolti nuo Tėvynės, todėl pasirinkome Lenkiją”, – sako žur-
nalistė Jolanta Miškinytė. Nuotraukoje  su vyru, televizijos
ir radijo žurnalistu Raimundu Šeštakausku. 
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ba šiuo atveju gelbsti? 
Nelaikau savęs tikrąja emigrante,

nes išvažiavau su mintimi, kad tai tik
laikina permaina. Laikinumas užsitę-
sė, bet mane nuo tų tipiškų emigran-
tiškų būsenų gelbsti tai, kad automo-
biliu Lietuvą galiu pasiekti per dieną,
o lėktuvu tam prireikia viso labo kelių
valandų. Grįžtu bent kartą per porą mė-
nesių, sykiais – ir dažniau. Stiprios nos-
talgijos neišgyvenu, nes esu labiau
linkusi žvelgti į ateitį nei dūsauti dėl
praeities. O ir laiko padūsavimams
nelabai lieka – svetimame krašte juk
nuolat kažko mokaisi, domiesi vietiniu
gyvenimu, bendravimu, kultūra, tra-
dicijomis. Norisi tuo gilesniu kaimy-
ninės šalies pažinimu pasidalinti su lie-
tuviais, tad parašau Lietuvos žiniask-
laidai vieną kitą straipsnį, padarau in-
terviu su įdomiais čia sutiktais žmo-
nėmis. Gyvenu netoli Krokuvos – nuo-
stabaus, kultūra verdančio miesto,
kurį myliu beveik taip pat stipriai
kaip ir Vilnių, tyrinėju įvairius Kro-
kuvos kampelius, istoriją. Kartais, tie-
sa, aplanko keistokas jausmas – kodėl
esu kažkur svetur, kodėl ne Lietuvoje,
kur galėčiau būti naudingesnė, dau-
giau nuveikti. Manau, kad toks klau-
simas visiškai natūralus, jis kiltų bet
kuriam mąstančiam ir į savo gyvenimą
iš šalies gebančiam žvelgti žmogui.
Atsakymas tikriausiai būtų filosofinis
– viskas mūsų gyvenime vyksta taip,
kaip turi vykti, o tų įvykių prasmė pa-
prastai paaiškėja iš laiko perspektyvos. 

Pirmiausia noriu paklausti, kokį esmi-
nį skirtumą kasdieniame lenkiškame gyve-
nime iki šiol jaučiate, kai tenka derinti tau-
tinį identitetą su  emigrantės statusu? Ar yra
dar tų nematomų, sakyčiau, istoriškai kaž-
kada buvusių dviejų artimų tautų mentali-
teto neatitikimų, kultūros suvokimo, gyve-
nimo būdo priešpriešos plyšių, kuriuos rei-
kia kartkartėmis, prisitaikant prie esamų są-
lygų, bandyti ,,lopyti”?

Esu mažame kurortiniame kalnų
miestelyje, kur žmonės yra labai arti
vienas kito. Čia įprasta užbėgti pas kai-
myną be išankstinio susiderinimo – tie-
siog paplepėti ar nunešti gabalėlį išsi-
kepto pyrago ir kartu išgerti kavos.
Esame vieninteliai lietuviai gana pla-
čiu spinduliu, taigi – jokių galimybių
užsidaryti kokiame nors savame gete.
Be abejo, jaučiu nemažą skirtumą tarp
savęs ir vietinių žmonių. Juk tai slavai
– kitoks temperamentas. Tai kalniečiai,
kas reiškia dar didesnę skirtį menta-
liteto ir gyvenimo būdo požiūriu. Ši
Lenkijos dalis po istorinių padaliji-
mų atiteko ne carinei Rusijai, bet Aust-
ro-Vengrijos imperijai, ir tai reikš-
mingai įtakojo vietos žmonių charak-
terį. Jie laisvi, verslūs, iniciatyvūs. Iki
mūsų dienų išlikęs posakis, kad im-
peratorius yra toli Vienoje, tad savimi
geriausia pasirūpinti pačiam. Šie žmo-
nės maištingi, ypač kuomet jiems ne-
patinka koks nors valdžios sprendimas.
Na, ir jie labai bendruomeniški. 

Apskritai lenkai turi stiprią savi-
valdą, daugybė sprendimų priimama
gyventojų balsavimu. Neseniai Lenki-
joje vykę savivaldybių rinkimai pasi-
žymėjo rekordiniu dalyvių skaičiumi.
Tiesiog žmonės jaučia, kad jie turi
realios įtakos sprendimams, tad jiems
ne tas pats, ką į tą valdžią išrinkti.

Gyvenu mažiausioje Lenkijos gmi-
noje – tai toks administracinis viene-
tas. Prieš kurį laiką ši vietovė buvo ki-
tos gminos dalis, tačiau žmonėms labai
nepatiko, kaip ten buvo tvarkomasi, ir
jie nutarė atsiskirti, steigti savo gminą
su savo pačių renkama valdžia. 

Ko gera, bendruomeniškumas, ge-
ranoriškumas, dėmesingumas, pagal-
ba vienas kitam, malonus bendravimas
buvo tai, ką man, atvykėlei iš tuo po-

pradėjau žiūrėti televizorių – politines,
diskusijų laidas. Įvairioms pilietinėms
iniciatyvoms lenkai susiorganizuoja la-
bai greitai. Gaila, kad mūsų žiniask-
laidoje paprastai atspindima tik viena
įvykių pusė, todėl tos kunkuliuojančios
lenkiškos realybės vaizdas lieka skur-
desnis. Pavyzdžiui, nemažai pasakota
apie moterų maršą prieš valdžios ke-
tinimus uždrausti abortus. Jie buvo tik-
rai gausūs ir įspūdingi. Tačiau vyko ir
ne mažiau audringos jų priešininkų de-
monstracijos, apie kurias mes Lietu-
voje taip ir nesužinojome. Sakyčiau,
kad Lenkijos viešajame gyvenime, ži-
niasklaidoje ir politikoje, sėkmingai te-

žiūriu atšiauresnės aplinkos, teko rim-
tai ,,palopyti”. 

Lenkija, Vengrija ir dar kelios kitos Vi-
durio Europos šalys ES kontekste pristato-
mos kaip radikalios nacionalistinės valsty-
bės, kurios nepaklūsta Briuselio reikalavi-
mams ir nuolat kelia rūpesčių liberaliajam
kairiajam flangui. Ar tikrai Jūs, gyvendama
nedidelėje vienos vaivadijos bendruomenėje,
kaip lietuvė patiriate kažkokių nacionalis-
tinių išpuolių? Bent kiek man žinoma,
Lenkiją šiuo laiku kaip pastovią gyvenamą
vietą renkasi nemažai britų, norvegų ir kitų
Europos šalių piliečių. Tai gal nėra ten taip
blogai,  kaip pasakojama  viešojoje erdvė-
je?

beveikia svarstyklių atsvaros princi-
pas. Tiesa, lenkai irgi yra mėgėjai pa-
dejuoti, kokia bloga jų valdžia ir kaip
nėra ką į ją rinkti. 

Miestų plėtros ir investicijų buldozeris
negailestingai važiuoja per UNESCO sau-
gomas teritorijas. Lenkijos intelektualai, beje,
taip pat nėra abejingi šiems procesams. Pa-
vyzdžiui, jie pasirašinėjo po peticijomis prieš
Vilniuje, Misionierių ansamblio pašonėje,
vykdomas barbariškas statybas. Ar dažnai
kaip lietuvė sulaukiate panašių klausimų ir
reakcijų šia tema? Kaip yra Lenkijoje, kaip
jie saugo paveldą žaibiškai modernėjančio

pasaulio kontekste?
Praėjusios vasaros atostogas teko

leisti jachtoje su viena profesore, žino-
ma architektūros istorike iš Vroclavo. Ji
ne kartą buvojo Vilniuje, neblogai iš-
mano jo architektūrines, kraštovaiz-
džio vertybes. Ji labai domėjosi šio-
mis, liūdnai pagarsėjusiomis statybomis
ir, kiek supratau, tokius reiškinius vie-
nareikšmiai laiko kultūrine mažaraš-
tyste. Man pačiai kitados teko padirbė-
ti paveldo srityje, tad vis pasidomiu
lenkų patirimi, skaitau jų leidžiamą
periodinį žurnalą ,,Susitikimai su pa-
veldu”. Įspūdį daro puikiai parengti
įvairios tematikos maršrutai. Mano gy-
venamame regione yra medinių baž-
nyčių kelias, nuostabiausia – kad beveik
visos jos gražiai restauruotos. Esu ke-
liavusi ir abiejų pasaulinių karų kapi-
nių, taip pat sutvarkytų, rūpestingai pri-
žiūrimų maršrutu. Aplinkui išlikę žavių
viduramžių miestelių – su autentišku
grindiniu, vandens kolonėlėmis, že-
maūgiais namukais. Juose, kaip pasa-
kojo gyventojai, su kuriais bendravau,
galioja labai griežtos paveldosaugos tai-
syklės. Tačiau dideliuose miestuose
visko nutinka. Matau, kaip skaudžiai
krokuviečiai išgyvena permainas isto-
riniuose rajonuose. Vis per tą nelemtą
godumą Krokuvoje buvo užstatyti va-
dinamieji oro koridoriai. Tai ne vienu
atveju ne tik sudarkė istorinį krašto-
vaizdį, bet ir labai pablogino miesto už-
terštumo rodiklius. 

Jūs pusę gyvenimo praleidęs Lietuvoje,
bet šiandien savo gyvenimą dalijantis į du
skirtingus pasaulius ir gimtinę stebintis jau
iš šalies, kokią ateitį nuspėjate savo Tėvy-
nei?

Pats nedėkingiausias darbas – pra-
našauti… Juolab kad nesijaučiu turin-
ti tam būtino analitinio pasirengimo.
Man tik rodosi, kad sunku tikėtis švie-
sesnės ateities, jeigu neatsiras daugiau
valstybinio mąstymo – ne partinio, ne
interesų grupės, ne projektinio ar egois-
tinio asmeninio. Kai svarbiausiuose
valdžios postuose pasigendame ryškių,
stiprių asmenybių, tai juk labiausiai tu-
rime galvoje valstybės vizijos stygių.
Kas mes šiandien esame ir kur einame?
Kai kas ironizuoja, jog einame ten, kur
veda užsienio fondų pinigai. Net jei
taip, jie juk vieną dieną baigsis, ir kas
tada? 

Per ketverius gyvenimo Lenkijoje
metus ne tik nepatyriau jokio nacio-
nalistinio išpuolio, bet ir apskritai ne-
girdėjau savo adresu kažko nedrau-
giško ar įžeidaus. Kai kartais skaitau
Lietuvos žiniasklaidoje apie Lenkiją,
apima jausmas, kad rašoma apie kaž-
kokią kitą valstybę, ne tą, kurioje gy-
venu. Taip, Lenkija nėra nuolanki, ak-
lai vykdanti svetimus nurodymus. Bet
prisiminkime, kad bendra mūsų vals-
tybė Žečpospolita priėmė vieną pir-
mųjų pasaulyje konstitucijų, turėjusių
didžiulės svarbos europinei konstitu-
cinei raidai. Lenkai buvo bene di-
džiausi socialistinio lagerio maišti-
ninkai. Taigi jie tikrai nemėgsta būti
mokomi dalykų, kurių patys galėtų
pamokyti. 

Žinau vakariečių, kurie kraustosi
gyventi į Lenkiją, nes čia randa dau-
giau demokratijos nei savo valstybėse.
Mane pačią iš pradžių labiausiai pri-
bloškė lenkų žiniasklaidos įvairovė ir
laisvė. Bet kokių pažiūrų žurnalistas
čia ras kur dirbti ir nesijaus margi-
nalas, nes neatitinka kažkokios gene-
ralinės linijos. Mano manymu, viešo-
joje Lenkijos erdvėje vis dar gyvos
vertybinės skirtys, jomis pagrįstos ir
vykstančios diskusijos bei politinės
kovos.

Susidaro įspūdis, kad ideologizuota lais-
vės samprata pastaruoju metu Lietuvoje
tampa iškreipta ir neatitinkanti tikrovės. Pa-
vyzdžiui, tuo metu, kai Kaune vyksta ,,lais-
vės piknikai”, ,,policinės valstybės” stiliu-
mi yra brutaliai užgniaužiamos bet kokios
pilietinės iniciatyvos. Ar įsivaizduojamas toks
viešojo valdymo scenarijus kaimyninėje
Lenkijoje? 

Manau, kad Lenkijoje bet ką už-
gniaužti būtų nepalyginamai sunkiau.
Pirmiausia – dėl jau minėtos žiniask-
laidos įvairovės. Kuri nors pusė bet ko-
kiu atveju sukeltų didelį triukšmą.
Čia tikrai nėra vienos nuomonės dik-
tatūros. Apsigyvenusi Lenkijoje vėl

Kadaise fotografijos žinių įgijusiai Vilniaus universitete, žinomai žurnalistei profesiona-
liai pavyksta įamžinti nuostabius miesto vaizdus.
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PETRAS V. KISIELIUS, mD, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
Tel. 331-221-9004

Chirurgai

ViDauS ligoS 
akiŲ ligoS

ARAS ŽLIOBA, mD
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

GEDAS M. GRINIS, MD
Inkstų,pūslės ir prostatos gydymas bei chirurgija

HOLY FAMILY MEMORIAL UROLOGY
1818 Memorial Dr., Manitowoc, WI 54220

920-320-6344

LInAS SIDRYS, mD
AKIŲ LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI

2701 W 69 th St., Chicago, IL
5706 W 111th St., Chicago Ridge, IL
Tel. 708-636-6622

DR. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

1192 Walter St, Lemont, IL 60439
963 N. 129th Infantry Dr. #110

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

Stuburo ir SkauSmo ligoS 

SUREnDER LAL, mD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

JOnAS V. PRUnSKIS, mD
TERRI DALLAS-PRUnSKIS, mD

ir partneriai Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Elmhurst: 630-748-3300
Elgin: 847-289-8822

mcHenry: 815-363-9595
Barrington: 847-852-2000

www.illinoispain.com

DantŲ gyDytojai

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

9525 S. 79 th Ave., Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-8101

DR. LInA POŠKUS
Dantų gydytoja

11739 Southwest Hwy, 
Palos Hts, IL 60463

9201 Broadway Ave., Brookfield
Tel. 708-387-2020

DR. DALIA E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

DR. RAmUnĖ mACIJAUSKAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODWALIS
Dantų gydytoja

15543 W. 127th St.
Suite 101, Lemont, IL
Tel. 630-243-1010

Valandos susitarus

DR. DAIVA BIDVA
Dantų gydytoja

950 York rd. #110
Hinsdale, IL 60521

Tel. 708-485-2828

DR. SImOnA ŽILIŪTĖ
Dantų gydytoja

nuo š. m. rugpjūčio 1 d. perėmė
dr. Petreikytės kabinetą. Laukiami ir 

seni, ir nauji pacientai.
9055 S. Roberts Road, 

Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. GAILĖ V. ČERnIAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA

Amerikos ,,TOP DENTIST” 2009 M.
318 W. Touhy Avenue 
Park Ridge, IL 60068
Tel. 847-692-2303

www.parkridgesmiles.com

PILnA DAnTŲ PRIEŽIŪRA:
• implantai
• tiltai, karūnos, protezai
• vaikų dantų gydymas
• šaknies kanalų valymas
• chirurgija
• parodontozės specialistas kabinete
• kosmetinės procedūros — ,,veneers”, 
balinimas • TMJ/TMD gydymas

EUGEnE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
Tel. 708-422-8260 

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI 
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.

ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

.
KEPYKLA IR DELIKATESAI

6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638
Tel. 773-581-8500

• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Siunčiame mūsų produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas per savaitę
• Aplankykite mūsų svetainę – www.racinebakery.com

www.vytistours.com
info@vytistours.com

4024 235th St., Douglaston, NY 11363

Bronė Barakauskienė
Tel fax: 708-403-5717
mamabar3@aol.com

Rita Penčylienė
Tel fax: 708-923-0280
pencylar@comcast.net

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

Siūlome pigiausius skrydžius visomis oro linijomis
iš Čikagos ir kitų Amerikos miestų į

LIETUVĄ

1-800-778-9847

Teiraukitės mūsų 2019 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2019 m.
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Darius Bliznikas MD SC
Ear, Nose and Throat • Allergy

708-586-2212
www.palosent.com

7110 West 127th st. Ste 210
Palos Heights IL 60463



SUBSCRIBE
Receive 
BOTH!

ONE YEAR 
DRAUGAS NEWS

12 ISSUES

LITHUANIAN 
HERITAGE 

6 ISSUES 

$45 mailed
$30 internet

only

DRAUGAS NEWS
LITHUANIAN WORLD WIDE NEWS IN ENGLISH

LITHUANIAN
HERITAGE 

MAGAZINE IN ENGLISH 
A supplement mailed separately

www.draugas.org/news

My Paper – My Friend 
My link to LITHUANIA! 
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,,Surašymo” nr. 90 atsakymas
Pažymėtuose langeliuose: KELEIVIAI.

Kryžiažodį išsprendė:
Aurimas mikulis, Orland Park, IL

Jonas Ruplėnas, Summit, IL
Nuoširdžiai dėkojame sprendėjams. 

Jūsų sprendimų atsakymų lauksime paštu: 
,,Draugas”, 4545 W. 63rd St., Chi cago, IL 60629–5589

arba el. paštu – redakcija@draugas.org ir faksu: 773-585-8284. 

4545 W. 67th Street
Chicago, Illinois 60629
Bus: 773-767-2400
Cell: 312-805-4851
Fax: 773-767-9886
E-mail: ausra.padalino@gmail.com

Aušra Kriščiūnaitė Padalino
Broker/savininkė

Kalbame lietuviškai, ispaniškai, angliškai

Patirtis – daugiau nei
35-eri metai

PERKA

REAL ESTATE

BRAnGIAI PERKU 
GINTARO DIRBINIUS

IR GINTARO GRYNUOLIUS.
tel. 708-603-5494

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

GE/RCA�ATSTOVYBĖ
2346�W.�69th Street
Tel. 773-776-1486

PASLAUGOS

SIŪLO DARBĄ

REMKIME
DRAuGo

fonDą
Nuo 1992 metų Draugo
fondas padeda išlaikyti
mūsų lietuvišką, katali-
kišką „Draugo” laikraštį.
Prisiminkite Draugo fon-
dą savo testamente. Ke-
letas stambesnių paliki-
mų užtikrins „Draugo”
laikraščio gyvavimą dau-
gelį metų! 

w w w . draugofondas.org

skelbimai@draugas.org

WWW.DraugaS.org

Sena ,,gaming” gamybos įmonė ieško
CNC programuotojo su G-Code ir Auto-
cad patirtimi bei tvirtais darbo įgū-
džiais. Puikus darbas išsamiai mąstan-
čiam. Siūloma sveikatos apdraudimas,
dažnos premijos (bonus) ir patrauklus
pradinis atlyginimas. 

Skambinti Roger Duba 
tel. 708-780-0070, ext. 4850

DRAUGAS

Leidžiamas tris kartus per savaitę – antradienį, ketvirtadienį ir šeštadienį

110-ojo gimtadienio proga 
naujiems prenumeratoriams:

$110 metams $65 pusei metų
$99 internetinė (pdf) metams

$30 internetinė (pdf) 3 mėn.

www.draugas.org

�

�

�

�

Lietuvius suburiantis laikraštis

DRAUGAS
Siunčiu $_________ prenumeratai

Vardas, pavardė  

Adresas

Miestas valstija zip

Tel. el. paštas

Čekį siųskite: DRAUGAS • 4545 W. 63rd St. • Chicago, IL 60629
773-585-9500  •   www.draugas.org

IŠnUOmOJA

PARDUODA

St. Pete Beach, FL išnuomojamas
vienas miegamasis su atskira pra-
usykla. Yra baseinas, sporto kam-
barys, apsaugos sistema. Iki jūros 2
kvartalai. Nuoma mėnesiui – 799
dol. (įskaičiuota elektra ir internetinis
ryšys). 
Teirautis tel. 727-367- 3176.

Turiu didelę gintaro kolekciją. Ieškau
eksperto ir pirkėjo arba tarpininko už
procentus. Yra vienas dirbinys, kuris
sveria apie 1 kg.  

Tel. 727-367- 3176.

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAI
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KAIP ŠUO SU KATE

RASA SĖJONAITĖ

Jeigu manote, kad artėjančių švenčių rū-
pesčiai kelia nerimą tik žmonių giminei,
labai klystate. Artėjančios šventės  ypa-
tingai trikdo mūsų augintinių ramią
kasdienybę. Tuo metu, kai suskambę
Kalėdų Varpai žmonėms kelia dvasinį
džiaugsmą, o atsidūrus ant Naujųjų
Metų slenksčio jie kuria ateities planus,
keturkojams padaugėja rūpesčių. 

Didžiausiu erzinančiu  rūpesčiu
tampa  besaikiai kalėdinių pa-
tiekalų kvapai, jautriau katės ir

šunys ima reaguoti į įvairiausiomis
spalvomis žybčiojančias  egles, kurias
taip ir norisi įveikti savo katiniška ar
šuniška drąsa. Ne paslaptis, yra tokių

dairiai pastačius auginti-
niui pasiekiamoje vietoje,
po namus greitai gali pasklis-
ti svylančio kailio kvapas. Gal
geriau jau jų atsisakyti arba
rinktis saugesnes dengtas žva-
kides. Be žvakių salsaus aro-
mato dar vienas nemenkas
dirgiklis katėms ir šunims –
kalėdinių patiekalų kvapai.
Vaišės priklauso ir mūsų ma-
žiesiems draugams, tik kai ku-
rių per daug prisiskanavę, jie
gali visai  rimtai sunegaluoti.
Pavyzdžiui, tam tikras kiekis
šokolado gali šuniui tapti mirtina
doze, o padorus šeimininkas visada
žino, kad jokiu būdu negalima savo au-
gintiniui duoti jokių kakavos  gami-
nių, razinų ir kitų skanėstų, kurių pri-
siragavęs keturkojis tikrai turės  virš-
kinimo trakto bėdų.  Aišku, ne visada
padorus šeimininkas gali numatyti
įvairius kačių ar šunų elgesio veiks-
mus. Visada prisimenu, kaip mano
katė Kūčių naktį nuo visų saldėsių ir
kepinių nulaižė cukraus pudrą, o iš 80
kiaušinių pagaminta di-
džiulį šakotį pasidalijo su
kitu mano augintiniu lab-
radoru Rūku. Tiesiog nu-
vertusi šakotį, katė ne tik
sugadino tradicinio istori-
nio Lietuvos gastronomi-
jos produkto išvaizdą, bet
nemažus atskilusius jo ga-
balus, pasidarbuodama
savo mažomis letenėlėmis,
nuo stalo vieną po kito nu-
metė  šio gardėsio  tykoju-
siam šuniui. Galima tik
įsivaizduoti, kas po tokio
šakočio sudorojimo beliko
šeimininkams. Beje, mūsų
šuo  per visą kalėdinį lai-
kotarpį nuo stalo nesi-
traukia ir švenčių metu
praradęs sotumo jausmą,
nuolat tikrina šeimininkų
ir svečių  budrumą. Todėl visiškai ti-
kiu istorijomis apie augintinių persi-
rijimą per Kalėdas. Jis, pasirodo, toks
pats grėsmingas kaip ir žmonėms.  

Patarimas: norėdami pamalonin-
ti  savo augintinį per Kalėdas, tiesiog
išskirtinai,  iš anksto pasirūpinkite spe-
cialiai jiems skirtais skanėstais ir per
šventes savo keturkojus pamaloninki-
te  šiek tiek dažniau, nei įprasta. 

Šventinis triukšmas – tikra kančia

Kai žmogus, keldamas šampano
taurę už ateinančius Naujus Metus, su
nenusakomu pasigerėjimu stebi  fe-
jerverkų fiestą, jis tiesiog negirdi kur-
tinamo petardų  triukšmo. Tačiau šu-
nis ir kates šitoji šventės dalis tiesiog
veda iš proto. Nemažai istorijų apie tai,
kaip augintiniai tiesiog Naujųjų Metų
naktį iš išgąsčio pabėga nuo šeimi-
ninkų ir pasiklysta, arba patyrę di-
džiulį fejerverkinį stresą, dar ilgai po
to  krūpčioja nuo menkiausio garso.
Štai Snieguolės augintinė mišrūnė Mi-
kutė žemišką kelionę pabaigusi ties 18-
ais savo gyvenimo metais, taip nieka-
da ir nepriprato prie fejerverkų garsų.
Nei griaustinis, nei šiaip skardesnis
triukšmas jos taip nebaugino, kaip
orą skrodžiantys saliutai. 

Patarimas: dar  prieš prasidedant
šventiniam maratonui, jeigu Jūsų au-
gintinis turi rimtą triukšmo baimės
problemą, reikėtų pasitarti su veteri-
naru ar šuns elgesio specialistu,  kad šis
patartų, kaip tokiais atvejais įmanoma
padėti savo šuniukui ar kačiukui. 

Kad misija„Kalėdos”mūsų
keturkojams taptų įmanoma  

laikiusi pusiausvyros, krito visu ūgiu
nelygioje kovoje. Po kambarį pažiro
žaisliukai, kurie, pasirodo, buvo pati
tikriausia šeimos relikvija. Daug metų
saugoti  dar Jurgitos mamos vaikystės
kalėdiniai papuošimai  vieną akimir-
ką tapo išdykėlės katės taikiniu ir vir-
to spalvotų šukių krūva. 

Ar tikrai verta įpūsti Kalėdų dvasią savo au-
gintiniui ir puošti jį kalėdine atributika? Šio-
je nuotraukoje  matyti, kaip į tokius šeimi-
ninkų sumanymus reaguoja solidžios veis-
lės šunys.

Kačių „košmaras” – kalėdinės eglės.

Internautai juokauja ir pataria kaip apsau-
goti Kalėdines eglutes nuo augintinių: pri-
tvirtinti jas prie lubų ...

... arba „apgyvendinti” narve.

mažųjų draugų, kurie žmonių siautu-
lingai švenčiančius Naujuosius Me-
tus jei galėtų tiesiog išbrauktų iš ka-
lendoriaus: mat fejerverkai, skro-
džiantys nakties dangų, ne juokais
mūsų augintinius baugina, o  kai ku-
riems jautruoliams  visai rimtai gali
sukelti net širdies smūgį. Bet yra kaip
yra –  švenčių šurmulio, kaip ir pačių
švenčių neišvengsi, o istorijų, pasako-
jančių apie įvairiausius žmonių au-
gintinių kalėdinius nuotykius, neiš-
galvosi. Jos yra, jos keliauja iš lūpų į lū-
pas ir kaskart kiekvieno augintinio šei-
mininkui jos tampa patarimais kaip
elgtis, ką daryti ir ko vengti, kad  ke-
turkojų  „misija Kalėdos” taptų įma-
noma ir lengviau įgyvendinama. 

Kalėdų dvasia sudūžta kartu su
nuvirtusios eglės žaisliukais

Kalėdinė eglė tik žmonėms tampa
gražiausia švenčių puošmena, bet ka-
tėms tai  pirmiausiai medis, į kurį ga-
lima įsliuogti, o jeigu dar ant jo kabo
įvairiausi blizgūs daiktai, tai toks me-
dis tiesiog viliote vilioja žaidimams.
Viena po kitos   socialiniuose tinkluo-
se plinta istorijos  apie didžiausią ka-
čių kalėdinį „košmarą” – egles. Štai
Jur gita nuoširdžiai savo Facebook pa-
skyroje  guodžiasi, kaip jos katė ne-
naudėlė, susižavėjusi  puošniais eglu-
tės žaisliukais, nusprendė sužaisti su
jais katinišką „ping pongą”. Savo ma-
žytėmis letenėlėmis tiek klibino eglu-
tės puošmenas, kad žaliaskarė, neiš-

Ar verta jiems „įpūsti” 
Kalėdų dvasią?

Tikėdami  biblijiniais siužetais ir
ypatingai vienu, kad  šventą naktį
vanduo virsta vynu, o gyvulėliai pra-
deda kalbėti, nereikėtų persistengti.
Šeimininkai mėgsta kačiukus, šuniu-
kus puošti kalėdiniais drabužėliais ar
kitokia šventine atributika. Vien pa-
sižiūrėjus į socialiniuose tinkluose
skelbiamas nuotraukas, kuriose  šei-

Patarimas: Kalėdinė eglė visada at-
sidurs  Jūsų katės  ar šuns akiratyje, to-
dėl norint, kad žaliaskarė nenuvirstų
ir nepridarytų žalos, ypatingai ati-
džiai reikia ją  pritvirtinti.  Internau-
tai juokauja, kad geriausias būdas
eglę „statyti” ant lubų, bet galima ir į
narvą patalpinti. Juokai juokais, bet iš
tiesų, kad Jūsų Kalėdinės eglės anks-
čiau laiko nesudorotų keturkojis murk-
lys ar energingas šunelis, relikvinių
antikvarinių žaisliukų ant jos nepata-
riama kabinti, geriau butaforinius
lengvos plastmasės gaminius, kurie
ne dūžta, nelūžta, bet ne prasčiau nei
stikliniai, puošia ir žiba. Tiesa, ap-

link eglę galima pakloti folijos ar ce-
lofano, kurio čežėjimas atbaidys ke-
turkojus ir jie tiesiog vengs peržengti
ribą, kuri žymi pavojaus zoną.

Ką turi žinoti kiekvienas 
padorus šeimininkas

Dar vienas kačių ir šunų košma-
ras – degančios žvakės, kurias neap-

mininkai, kurdami šventinę nuotaiką,
bando ir savo augintiniui įpūsti  šv. Ka-
lėdų dvasią,  užfiksuotas vaizdas  išduo -
da augintinio neslepiamą  pyktį.  Ketur -
ko jai nėra kvaili ir jie supranta, kad
toks šeimininkų smaginimasis tai tik
dar viena sunkiai pakeliama Kalėdinių
švenčių kančia ir rimta priežastis imti
jų nekęsti. Aišku, yra kai kurių šu-
niukų veislės, kurios išskirtinai mėgs-
ta puoštis ne tik per Kalėdas. Šeimi-
ninkės pūkuotukams sega kaspinė-
lius, prie pavadėlio kabina skambalė-
lius ir kitokius bižuterinius nieku-
čius, todėl kalėdinės  nykštukų kepu-
rėlės tokiems šuneliams visai gal ir pa-
tinka, bet tikrai ne laukinio tempera-
mento katėms ar medžioklinės, spor-
tinės prigimties šunims. Miglė savo Ins-
tagram paskyroje pasakoja, kiek bėdos
turėjo kai savo katę papuošė nykštuko
rūbeliais. Pajutusi, kaip kalėdinio kos-
tiumo siūlės varžo jos judesius, katė ne-
juokais pasiuto. Ji  po namus ne laks-
tė, o tiesiog skraidė. Paskui ją skriejo
brangios vazos ir net nuo sienų nu-
lakstė keli paveikslai. Galima tik įsi-
vaizduoti, kiek žalos padarė tokia au-
gintinės reakcija į šeimininkų bandy-
mą ją šventiškai papuošti.   

Patarimas: nekankinkite savo au-
gintinių kalėdiniais kostiumais ir ne-
sistenkite jiems įpūsti tikrosios Kalė-
dų dvasios, nes švenčių maratonas
jiems ir taip tampa tikru išbandymu.
O kur dar  reikalavimas paisyti gyvū-
nų pasaulio taisyklių ir be reikalo ne-
bandyti   šeimininkų kantrybės savo iš-
daigomis.   
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11028 S. Southwest Hwy. Palos Hills, Illinois

(708) 974-4410 www.palosgaidasfh.com

„Geriausios laidojimo paslaugos”
suteikė

Žymenį

PETKUS & SOn
FUnERAL DIRECTORS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CICERO, 5940 W. 35 ST.

LEmOnT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

Tel. 1-800-994-7600
www.petkusfuneralhomes.com

calendar.draugas.org

Linksmų Kalėdų švenčių

ir laimingų Naujų 2019 metų

visiems tautiečiams ir Lietuvių Tautinių

kapinių sklypų savininkams linki
Čikagos Lietuvių Tautinių kapinių vadovybė-direktoriai

Arūnas Buntinas, pirmininkas
Emma A. Petraitis, vicepirmininkas

Pamela Rice, sekretorė
Dainius Brazaitis, iždininkas

Tauras Šmulkštys, iždininko pav.
Ramūnas Buntinas, darbo kom. pirmininkas
Direktoriai – Paul Karlovics, Hilde A. Kuzas, 

Amy Bulbrooke, Daina J. Smith
Administratorius Saulius B. Balsys

Lietuvių Tautinės kapinės
8201 S. Kean Ave.

Justice, IL 60458-1720

(708) 458-0638, fax (708) 458-7719
www.lithnatcemetery.com

Kapinės įsteigtos 1911 metais

A † A
RIMTAUTAS ALEKSANDRAS

DABŠYS
(1934-12-24–2018-12-05)

Rimtautas gimė 1934 m. gruodžio
mėn 24 d. Marijampolėje. Tėvas Alek-
sandras, motina Pranė.  1944 metais, ar-
tėjant frontui iš Rytų, bijodami būti iš-
tremti į Sibirą, su dar keliomis klovai-
niškių šeimomis, Rimtauto šeima pasi-
traukė į Vokietiją.  Karui pasibaigus, pa-
teko į anglų zoną.

Trylikos metų amžiaus Rimtautas
buvo labai patenkintas, kai Vokietijoje,
Diepholze, Mykolas Liuberskis jį priėmė
į chorą. Tada prasidėjo ansamblinio
dainavimo karjera… Ten tarp žils tan čių
bosų ypatingo balso galia išsiskyrė 13-

metis Rimtautas.  Chorvedys dažnai kviesdavo berniuką pade-
monstruoti bosams, kaip turi skambėti žemosios boso balso gai-
dos.

1949 metais, Rimtautas su šeima persikėlė į Ameriką ir įsikū-
rė Los Angeles. Ten lankė Loyola gimnaziją ir baigė California Sta-
te University Los Angeles, įgijo mechanikos inžinieriaus specia-
lybę. Taip pat apgynė verslo psichologijos magistro laipsnį. Il gą
lai ką dirbo karo aviacijos pramonėje kaip lėktuvų technikos di-
 rek torius.

1962 metais Rimtautas susituokė su Birute Reivydaite. Jiems
gi mė trys vaikai: Vytas (žmona Karutė, sūnus Edvardas), Tadas
(žmona Dana, duktė Andreja, sūnus Tomas) ir Audra. 

Kiek Rimtauto nuveikta JAV lietuvių visuomenėje! Labai jau-
nas tapo Lietuvių Bendruomenės apygardos pirmininku. Be veik
30 me tų išdirbo LB veikloje. Su skautais bendradarbiavo visą gy-
ve ni mą. Ypatingas pasiekimas – netoli Los Angeles kalnuose įsteig-
ta skautų stovyklavietė ,,Rambynas”. Vėliau užėmė pa rei gas
Bendros Amerikos lietuvių fonde (BALF’e). Lietuviškų muzikinių
ren ginių programose dainavo operetėse (solo, duetuo se). Daugiau
nei 40 metų koncertavo  su ,,dainuojančiais inžinieriais” Los An-
geles Vyrų kvartetu. Kvar te tas su savo programa  apkeliavo beveik
visą pasaulį, keletą kartų koncertavo Lie tuvoje.

Svarbu pabrėžti, kad be įvairių apdovanojimų, 2006 metais Rim-
 tautas buvo pagerbtas Garbės aukso ženklu ,,Už nuopelnus”.  Jį
skyrė Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lie tu vos
Res pub likos Vyriausybės.

A. a. Rimtautas Aleksandras Dabšys buvo palaidotas gruodžio
12 d., trečiadienį.

Nuliūdusi šeima

Atkelta iš 3 psl.

Jie kūrė šeštadienines mo-
kyklas, leido vadovėlius, vadovavo
šokių grupėms ir organizacijoms
– ir visą tai darė savanoriškai. Iš
savo kuklių algų užpirkdavo mums
stovyklavietes, ir mes, suvažiavę iš
įvairių miestų, lietuviškai kalbė-
jom, vaidinom, dainavom. Ir ne bet
kaip – kad kalnai siūbavo.

Mano tėvams buvo labai svarbu
tai, ką jie iš Lietuvos išsivežė. Išsine-
šė savo širdyse: tą visą kultūrinį pa-
veldą, kurį jie buvo įsisavinę per ne-
priklausomybės laikotarpį. Tai buvo
inteligentai, vos viena karta nuo žag-
rės. Užtat jie galėjo mums pasakoti
apie kaimo gyvenimą ir tuo pačiu
metu išleisti trisdešimt septynių tomų
lietuvių enciklopediją, kurioje buvo
patalpinta visa pasaulio informacija
lietuvių kalba. Jos dėka mes galėjom
lietuviškai kalbėti visomis temomis.

O tas perdavimas vyko labai pa-
prastai – mes žinojom, kad kai per-
žengiam namų slenkstį, tuomet atsi-
randam lietuviškoje erdvėje, kurioje
kalbam tik lietuviškai. Amerikiečių
draugai mums pavydėjo, kad mūsų pa-
žintys ir lietuvių kalba ir veikla buvo
tokiu plačiu tinklu paskleista po visą
Ameriką. O kai pradėjo organizuoti
jaunimo pasaulio kongresus – tai ir
per visą pasaulį.

Tėvai namuose mums siūlė tą lie-
tuvišką pasaulį: pasakas, dainas, gro-
žinę literatūrą. Skaitėm visus klasikus
– Donelaitį, Pietarį, Šatrijos Raga-
ną... Per tuos raštus supratom lietuvių

išgyventą istoriją – pasakojimus apie
partizanus, trėmimus į Sibirą ir oku-
puotos Lietuvos vargus.

Už visą tą pedagoginę programą
aš esu labai dėkinga, nes galiu, atva-
žiavusi į Lietuvą, jaustis sava tarp
savų. Be kalbos ir žinių būtų kitaip...

Man pačiai labai patikdavo liau-
dies dainos. Dėlto važinėdavau į Penn-
sylvaniją ir iš tų pirmųjų emigrantų,
kurie išvažiavo dar prieš Pirmąjį pa-
saulinį karą, užrašinėti dainų. Esu iš
jų išmokusi daug gražių pamokų. Vie-
na senutė man sako: „Esu stuba be lan-
gų”. Pasakiau, kad nesuprantu, ką ji
sako. Paaiškino – „Nejau, nors esi
baigus aukštus mokslus, bet nesu-
pranti paprastos mįslės? „Aš nemoku
skaityti” – buvo atsakymas.

Kitą pamoką iš ten visada prisi-
menu, kai gyvenimas ima per greitai
suktis. Dainininkei, užvedus man ži-
nomą dainą, bandžiau dainuoti kartu.
O senutė man ir sako:

„Ne ne ne, dukrele, ne taip
dainuoji. Daug per greitai. Dainą
reikia dainuot, taip, kad besileis-
dama saulė sustotų ir palauktų,
kol tu dainą baigsi”. 

Kokia jėga dainoj slypi, kad gali
sustabdyti besileidžiančią saulę! 

Kaip amerikiečiai stebėjosi, mūsų
mažybinių žodžių gausumu. Jie gi
turi tik kelis. O pas mus jų yra bega-
lės. Mes didžiavomės mūsų žodyno
turtingumu. 

Taigi, esu labai dėkinga ir tiems
pirmiesiems išeiviams, ir savo tė-
vams už padovanotą kultūrinį lobį.
Esu labai dėkinga ir jums, čia gyve-
nantiems Lietuvoje. 

2018 metų Kalbos premijos laureatė
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Mielieji,   
Artėja didžiosios metų šventės – Kalėdos. 

Metams baigiantis Lietuvių Fondas  
džiaugiasi, kad jie praėjo prasmingai,  

kad, padedant LF nariams ir aukotojams, 
Fondas galėjo kaip niekad dosniai prisidėti 

prie lietuviškos veiklos puoselėjimo. 
Nuoširdžiai dėkojame visiems už aukas,  

dosnumą ir  nuoširdų darbą.  
Ramių, jaukių šv. Kalėdų ir laimingų  

Naujųjų metų Jums ir Jūsų artimiesiems! 
                                 

                                  Lietuvių Fondo vadovybė 

� Cicero lietuvių Adventinė agapė vyks gruo-
džio 16 d., sekmadienį. Visi kviečiami 8:45
val. r. dalyvauti šv. Mišiose Šv. Antano baž-
nyčioje, o po to – agapėje lietuvių kavinėje.
Muzikės Vilmos Liobikienės vadovaujamas
parapijos choras atliks meninę programą. Bus
šventinės vaišės. Šv. Antano bažnyčios ad-
resas: 1500 S. 50th Ave, Cicero, IL  60804.

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius trečiadienį, gruodžio 19 d., 1 val.
p. p. kviečia visus į PLC Lemonte esančią
skaityklą,  kur bus rodomas  LRT kurtų is-
torinių filmų serijos ,,Laisvės kaina, sava-
noriai”  septintasis filmas.

� Kalėdinė mugė St. Petersburg Lietuvių klu-
be (4880 46th Ave North, St. Petersburg,
FL 33714) vyks gruodžio 20 d., ketvirtadienį,
11:30 val. ryto. 1 val. p. p. – pietūs. Kvie-
čiame visus dalyvauti. Tel. 727-525-2924.

� Gruodžio 23 d., sekmadienį, po 11 val.
r. šv. Mišių maloniai visus kviečiame prie ben-
dro Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapi-
jos Kūčių stalo. Kartu giedosime Kalėdines
giesmes. Kaina suaugusiems – 20 dol., vai-
kams iki 10 metų – nemokamai. Vietas už-
sisakyti iki gruodžio 17 d. tel. 773-776-4600
(Audra).

� Pranešame, kad visos vietos į 2018 metų
Čikagos ateitininkų Kūčias yra užimtos – bi-
lietų daugiau nėra. Apgailestaujame, kad dėl
ribotos vietos negalime priimti visų norinčių.
Ši graži tradicinė Kalėdų švenčių agapė įvyks
šeštadienį, gruodžio 22 d., 4 val. p. p. At-
eitininkų namuose Lemonte. Daugiau in-
formacijos suteiks Ona Daugirdienė tel.
630-325-3277 (n.), 630-400-1302 (mob.)
arba el. paštu: odaugirdas@hotmail.com.

� Norinčius drauge švęsti Kūčias maloniai
kviečiame gruodžio 24 d. 6 val. v. rinktis Pa-
saulio lietuvių centro (14911 E. 127th St.,
Lemont, IL) didžiosios salės vakarinėje daly-
je. Registracija vyks iki gruodžio 20 d. misi-
jos raštinėje arba tel. 630-243-1070. Auka
suaugusiems – 25 dol. 

� 2019 m. sausio 3 d.12 val. p. p. David
Geffen Hall, Lincoln Center (10 Lincoln Cen-
ter Plaza, New York, NY 10023) koncertuos
New York Philharmonic, dalyvaujant violon-
čelininkui Gautier Capućon. Orkestrui diriguos
Mirga Gražinytė-Tyla. Programoje – Antonín
Dvořák Concerto for Cello in B minor, Op.104.

PAS MUS
IR

APLINK MUS

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvę nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100
info@1honestlawyer.com

California Lithuanian Credit Union
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Mieli skaitytojai,

,,Draugo” leidėjai jums išsiuntė nedidelę kalėdinę dovanėlę – du šventinius at-

virukus su vokais. Tai mūsų padėka Jums už tai, kad visus metus buvote su

mumis kartu, skaitėte ir tuo pačiu rėmėte laikraštį. Linkime šviesaus ir ramaus

artėjančių šv. Kalėdų bei Naujų metų laukimo ir šventimo. 

tuojau po 10:00 val. lietuvisǩų Šv. misǐu ̨naujai atremontuotoje Apreisǩimo bazňycǐoje
prasǒme ateiti  į Mt. Carmel viršutinę sale ̨adresu:

Havemeyer Str. kampas ir North 8th Str., Brooklyn NY 11211
NY Maironio Mokyklos mokiniai ruošia šaunią programą,

visų laukia tradiciniai Kūčių valgiai, Kalėdinės giesmės, Kalėdų Senelis.

BILIETAI PERKANT Iš ANKSTO - $20 SUAUGUSIEMS,
PERKANT švENTėS DIENą PRIE DURų - $25, vAIKAMS - $5 NUO 3 METų

Ateikite ir paremkite šeštadieninę,
jau 68 metus vykdančią misiją padėti išlaikyti lietuvių kalbą ir tapatybę.

Lietuvos vaikų globos būrelis „Saulutė” dėkoja už aukas, skirtas var  gingai gyve-
nantiems vaikams ir studentams Lietuvoje. Aukojo: Aukojo:  Vaidas Dullick  $200
a .a. Magdelenos Stankūnienės atminimui,  dr. Donatas ir Daina Siliūnai $100 a. a.
Ričardo Burbos atminimui, Mary Kriaučiūnas $100 a. a. Genės  Pažerūnienės at-
minimui;  a. a. Benedikto Mačiuikos atminimui  Allen Wood $100, Ina Nenortienė
$20; dr. Alex ir dr. Vytas Sauliai $100, Viligailė ir Jurgis Lendraičiai $100, Vladė Si-
liūnienė $50, Vaida Kavaliauskas $100, Dana ir Arvydas Algminai $500; tęsiant vai-
ko paramą Theresa Strolia $360, Lidija Ringienė $360, Giedrė Gillespie $360, Ra-
minta Marchertienė $460, Jūratė Augienė $360, Laima Braune $360, Kęstutis Keb-
lys $410, Edward Chesna $360, Raminta Sinkus $360, William Emerson $ 30.50.
,,Saulutė” (,,Sunlight Orphan Aid”), 1133 Amber Drive, Lemont, Illinois 60439,
tel. 630-243-7275, el. paštas: indretijunelis@sbcglobal.net

Nuoširdžiai sveikiname su šv. Kalėdomis ir Naujaisiais
metais! Linkime geros  sveikatos,  santarvės, tarpu-
savio supratimo tiek  darbuose, tiek namuose! Dė-
kojame Jums už pagarbą mūsų tautos praeičiai, už pa-
stangas išsaugant lietuvybę.

Lituanistikos tyrimo centras 
Didžiausias lietuvių archyvas už Lietuvos ribų 
5620 S. Claremont Avenue – Chicago, IL 60636

15533 129th Street – Lemont, Illinois 60439
tel. 773-434-4545

JADVYGA  KLIORIENĖ iš Euclid OH sveikina
visus  savo draugus, pažįstamus ir
artimuosius šv. Kalėdų proga, linkėdama
jiems ramybės ir gerojo Dievo palaimos, o
ištikimajam „Draugui”  ir jo darbuotojams
kūrybingų ir sėkmingų 2019-ųjų metų!


